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 الئحة الجداول
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توزيع السكان بالجهة والمعدل السنوي للزيادة حسب العماالت أو  : 2 الجدول رقم

 82................................................ 8001و 8004اإلقليم والوسط سنتي  
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 32......................................................................8004سنة   والجنس
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 36..................................................................................8004سنة 
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 32..................................................................................8004سنة 
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 40...............................................................8004سنة  ووسط اإلقامة

سنة فأكثر حسب العماالت واإلقليم  60توزيع األشخاص البالغين :  12 الجدول رقم

 48...............................................................8004سنة  ووسط اإلقامة

معدل نشاط األشخاص المسنين حسب الجنس والعماالت واإلقليم :  13 الجدول رقم

 48.........................................................................8004بالجهة سنة

 حسب الوسط و العماالت و اإلقليمتوزيع عدد األسر بالجهة:  84 الجدول رقم

 43................................................................... 8994و   8004سنتي

توزيع متوسط حجم األسر حسب العماالت واإلقليم ووسط اإلقامة :  82الجدول رقم 
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توزيع أسر الجهة حسب نوع المسكن ومحل اإلقامة سنة :  86الجدول رقم 
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8004........................................................................................28 
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نسبة األسر المتوفرة على الوسائل األساسية بالمسكن حسب محل :  80 الجدول رقم

 23.........................................................................8004سنة  اإلقامة

نسبة األسر حسب وسيلة التطهير ووسط اإلقامة بالجهة :  88الجدول رقم 

 24...................................................................................8004سنة

توزيع زيادة ساكنة الجهة حسب العمالة أو اإلقليم ووسط اإلقامة :  88الجدول رقم

 22..........................8004 و 8994ي ومعدل التكاثر اإلجمالي والسنوي سنت

 22 ...............................8004 8994سنتي  نسبة التمدن بالجهة:  83الجدول رقم

والمؤشر التركيبي للخصوبة  %))نسب الخصوبة حسب السن :  84 الجدول رقم

 20......8004و 8994سنتي  بالجهة

 تطور المؤشر التركيبي للخصوبة حسب عماالت وإقليم الجهة: 25 الجدول رقم        

 60................... ....................................................... 8004و 8994سنتي 

حسب الحالة العائلية ( سنة فأكثر 82)بنية ساكنة الجهة :  86 الجدول رقم       

  68. . ................................................ 8004و 8994سنتي  والوسط والجنس

 8994سنتي  السن عند الزواج األول حسب الجنس والوسط بالجهة:  82الجدول رقم

 62.......................... ................................................................. 8004و

حسب الجنس  )سنة فأكثر 22البالغين (مؤشر العزوبة النهائية :   81الجدول رقم

 62..............................................   8004و  8994 سنتي  ووسط اإلقامة

تي سن نسبة العازبين حسب فئات األعمار والوسط والجنس بالجهة:   89الجدول رقم

 66.................. ................................................................ 8004و 8994

توزيع وفيات األطفال حسب فئات األعمار ومحل اإلقامة االعتيادية :  30 الجدول رقم

 62........................................................................8008بالجهة سنة 

سنوات فأكثر حسب عماالت  80نسبة األمية عند األشخاص البالغين :  31 الجدول رقم

 20.....................................................8004وإقليم الجهة والوسط  سنة 

األعمار ووسط اإلقامة وعماالت وإقليم  نسبة األمية حسب فئات:  32 الجدول رقم

 28 ............................................................ ..................8004الجهة سنة 

سنة حسب  83إلى  1نسبة تمدرس األطفال البالغين من العمر :  33 الجدول رقم

 28................. ........................................................ الجنس ووسط اإلقامة

سنوات فأكثر حسب مستوى الدراسة ووسط  10توزيع الساكنة ذات  :  34 الجدول رقم

 24 ................................................................... ..........8004اإلقامة سنة 

لموسم الدراسي مساهمة  التعاون الوطني في حمالت محو األمية ل:  35 الجدول رقم

8001-8009...............................................................................22 

توزيع تالميذ ومربي التعليم األولي العصري بالجهة السنة الدراسية :  36 الجدول رقم

8001-8009 ................................................................................... 22 

عدد التالميذ التعليم االبتدائي حسب وسط اإلقامة وعماالت وإقليم :  37 الجدول رقم

 21..................................................8009-8001الجهة السنة الدراسية 
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هيئة التدريس بالتعليم االبتدائي  حسب الجنس والوسط و عماالت :  38 الجدول رقم

 29..........................................8009-8001وإقليم الجهة السنة الدراسية 

حسب عماالت وإقليم الجهة  التعليم االبتدائي توزيع مؤسسات :  39 الجدول رقم

 10..............................................8009-8001والوسط ، السنة الدراسية 

سط ، العماالت و الو توزيع الحجرات بالتعليم االبتدائي حسب: 40الجدول رقم 
 10................................................................................اإلقليم

حسب عماالت وإقليم االبتدائي الخاص توزيع عدد التالميذ بالتعليم : 14الجدول رقم 
 18..................................................8009-8001الجهة السنة الدراسية 

حسب وسط اإلقامة والجنس بعماالت  لثانوي اإلعدادي عدد تالميذ ا:  48الجدول رقم
 13.....................................8009-8001وإقليم الجهة السنة الدراسية 

لثانوي ابالتعليم عدد المؤسسات والفصول والحجرات المستعملة :  43 الجدول رقم
-8001حسب الوسط وعماالت وإقليم الجهة السنة الدراسية  اإلعدادي

8009........................................................................................14 

حسب الوسط وعماالت  لتعليم الثانوي اإلعداديهيئة التدريس با:  44 الجدول رقم
 14........................................8009-8001وإقليم الجهة، السنة الدراسية 

الخصوصي حسب  لثانوي اإلعداديتوزيع عدد تالميذ التعليم ا:  42 الجدول رقم
 12...............................8009-8001عماالت وإقليم الجهة، السنة الدراسية

   العمومي حسب وسط اإلقامة  التأهيلي عدد تالميذ التعليم الثانوي:  46 الجدول رقم
      16..............................  8009-8001وعماالت وإقليم الجهة، السنة الدراسية 

العمومي حسب الوسط التأهيلي هيئة التدريس بالتعليم الثانوي :  42الجدول رقم 
  12............................... 8009-8001وعماالت وإقليم الجهة، السنة الدراسية 

عدد المؤسسات والفصول والحجرات المستعملة بالتعليم  توزيع : 41الجدول رقم 

 11...........8009-8001الوسط  ، السنة الدراسية  العمومي حسب التأهيلي   الثانوي

توزيع الفصول و الحجرات بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي   : 49 الجدول رقم
8001-8009 ............................................................................11                                                                                         

الخصوصي حسب عماالت التأهيلي  توزيع عدد تالميذ التعليم الثانوي: 20الجدول رقم 
 90............................................... 8009-8001وإقليم الجهة، السنة الدراسية 

عدد طلبة السلك األول والثاني بجامعة محمد الخامس بالرباط، :  28 الجدول رقم
 98...........................................................8009-8001السنة الدراسية 

مد الخامس بالرباط، السنة هيئة التدريس بجامعة مح:  28الجدول رقم
 93....................................................................8009-8001الدراسية

-8001عدد طلبة المدارس والمعاهد العليا بالجهة، الموسم الدراسي:  23 الجدول رقم
8009........................................................................................94 

-8001معطيات حول األحياء الجامعية بالجهة، السنة الدراسية :  24الجدول رقم
8009........................................................................................92 

بالقطاع العمومي للتكوين المهني حسب  توزيع عدد المتدربين:  55 الجدول رقم
 92............8009-8001وحسب العماالت واإلقليم، السنة الدراسية  المستوى 

يس حسب الجنس وعماالت توزيع عدد المتدربين وهيئة التدر:  56 الجدول رقم
-2008وإقليم الجهة، السنة الدراسية 
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2009.................................................99 

السنة تكوين أساتذة السلك األول حسب مراكز التكوين، :  57 الجدول رقم

 99................................................................8009-8001 دراسيةال

 800...............................أعداد المتدربين بمراكز التبريز بالجهة:  58 الجدول رقم

 توزيع ساكنة الجهة حسب نوع النشاط والجنس بالجهة،  سنة :  59 الجدول رقم

8004......................................................................................808 

توزيع الساكنة النشيطة بالجهة حسب وسط اإلقامة والجنس، سنة :  60 الجدول رقم
8004......................................................................................804 

حسب الوسط بالجهة سنة فأكثر  82معدل نشاط السكان البالغين :  61 الجدول رقم
 806....................................................................8001 ةوالجنس سن

سنة فأكثر حسب الوسط والجنس  82معدل النشاط للسكان البالغين :  62 الجدول رقم
 8001Erreur ! Signet non، سنتي وعماالت وإقليم الجهة ،

défini.............................................806 

حسب الوسط  بالجهة سنة فأكثر 82معدل البطالة للسكان البالغين :  63 الجدول رقم
 801..................................................................8001 ةوالجنس ، سن

سنة فأكثر حسب الوسط والجنس  82معدل البطالة للسكان البالغين :  64 الجدول رقم
 109................................................8001 ة، سنوعماالت وإقليم الجهة 

توزيع الساكنة النشيطة حسب الحالة في المهنة ووسط اإلقامة ، :  65 الجدول رقم
 888.……………………………………………...……8004سنة 
دجنبر  38موظفو الدولة حسب الجنس وعماالت وإقليم الجهة، :  66 الجدول رقم

8001 .......................................................................................... 888 

توزيع البنيات التحتية الصحية حسب عماالت وإقليم الجهة، سنة :  67 الجدول رقم
8001 .......................................................................................... 882 

توزيع الجهاز الطبي وشبه الطبي حسب عماالت وإقليم الجهة، سنة :  68 الجدول رقم
8001 .......................................................................................... 882 

 8001حركات المرضى داخـل المستشفيات ذات أسرة، سنة :  69 الجدول رقم

إحصائيات اإليواء بالمؤسسات الصحية العمومية ذات األسرة حسب :  70 الجدول رقم
 881 ....................................................... 8001عماالت وإقليم الجهة، سنة 

الوالدات بالمؤسسات الصحية العمومية حسب عماالت وإقليم :  71 الجدول رقم
 880 .......................................................................... 8001الجهة، سنة 

 888 ...... 8001التجهيزات الرياضية حسب عماالت وإقليم الجهة، سنة :  72 الجدول رقم

-8001طفال حسب العماالت واإلقليم، الموسم الدراسي رياض األ:  73 الجدول رقم
8009......................................................................................883 

 884 .. 8009-8001األندية النسوية حسب عماالت وإقليم الجهة، موسم:  74 الجدول رقم

 882 ...... 8001أنشطة دور الشباب حسب عماالت وإقليم الجهة،  سنة :  75 الجدول رقم

 886 ......... 8001النشاط السينمائي حسب عماالت وإقليم الجهة، سنة :  76 الجدول رقم

كون في المخيمات الحضرية والصيفية حسب المراحل المشار:  77 الجدول رقم
 886 ....................................................... 8001بعماالت وإقليم الجهة، سنة 
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مساهمات التعاون الوطني في عملية األنشطة الثقافية والترفيهية :  78 الجدول رقم
 882 ......................................................  8001و8002واالجتماعية، سنتي 

 .8001Erreur ! Signet non définiبالجهة سنة حسب العماالت واإلقليم محو األمية،  فضاءات:  79 الجدول رقم

أنشطة المحاكم االبتدائية حسب نوع القضايا الجنحية بالجهة،  سنة :  80 الجدول رقم
8001 .......................................................................................... 838 

أنشطة المحاكم االبتدائية حسب نوع القضايا المدنية بالجهة،  سنة :  81 الجدول رقم
8001 .......................................................................................... 838 

 833 .......................... 8001ضائية بالرباط، سنة أنشطة المراكز الق:  82 الجدول رقم

 833 ......................................8001أنشطة المحاكم اإلدارية، سنة :  83 الجدول رقم

 836 ..................................... 8001أنشطة المحاكم التجارية، سنة :  84 الجدول رقم

 8001836إلى  8002من سنة  توزيع العدول والموثقين حسب السنوات:  85 الجدول رقم

توزيع النساخ والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى :  86 الجدول رقم
 832 ............................................. 8001المحاكم حسب الجنس بالجهة، سنة 

حسب النظام العقاري بالهكتار،  صالحةللزراعة ع المساحات التوزي:  87 الجدول رقم
 .Erreur ! Signet non défini ............................................. 8001سنة 

توزيع المساحات الفالحية المستغلة حسب نوعية األراضي :  88 الجدول رقم
 848 ........................................................................ 8001بالهكتار، سنة 

-8006مساحة أهم المزروعات الفالحية بالجهة بالهكتار، موسم :  89 الجدول رقم
8001 .............................................................................843 

 844 ......... 8001توزيع رؤوس الماشية بالجهة بآالف الرؤوس، سنة :  90 الجدول رقم

 8001844واإلقليم والوالية بآالف الرؤوس، سنة حيوانات الجر توزيع :  91 الجدول رقم

، سنة بآالف الرؤوس يةيم والواللقاإلورؤوس األبقار حسب الساللة : 92 الجدول رقم

8001......................................................................................846 

 841 ................... 8001إنتاج الحليب حسب العمالة أو اإلقليم، سنة :  93لجدول رقم   

المساحات المشجرة  حسب أنواع األشجار الطبيعية بالجهة : 94الجدول رقم  
 841 ........................................................................ 8001بالهكتار، سنة 

مساحات األشجار الصمغية الطبيعية وأشجار الوريق الطبيعية : 92الجدول رقم  
 820 ............................................................. 8001بالجهة بالهكتار،  سنة 

مساحة الغابات المشجرة حسب الوالية أو اإلقليم بالهكتار، موسم : 96الجدول رقم  
8008-8003 ................................................................................. 820 

 828 .............. 8001منتوج الصيد البحري حسب النوع بالجهة، سنة : 92الجدول رقم  

الطاقة اإليوائية للمؤسسات الفندقية حسب عماالت وإقليم الجهة، : 91الجدول رقم  
 823 ........................................................................... 8001-88-38في 

بالجهة المسجلة بالمؤسسات المصنفة بين تطور الليالي السياحية : 99الجدول رقم  
 824...........................................................8001و  8004سنتي 

-88-38المؤسسات المصنفة حسب عماالت وإقليم الجهة، في : 800الجدول رقم  
8001 ...................................................... Erreur ! Signet non défini. 

عدد األسرة بالمؤسسات المصنفة حسب عماالت وإقليم الجهة، في :  808الجدول رقم 
38-88-8001 ...........................................................................  ...826      
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 822..... 8001و  8004تطور معدل اإليواء بالجهة ما بين سنتي : 808الجدول رقم 
 

حسب المؤشرات االقتصادية الكبرى الخاصة بالوحدات الصناعية : 803الجدول رقم 
 829...............................8002بالجهة، بآالف الدرهم،  سنة العماالت واإلقليم 

 دية للنسيج الصناعي بالوالية حسبالمؤسسات االقتصاتقسيم : 804الجدول رقم 
 868 .......................................................... 8001القطاعات، بآالف الدرهم،  سنة 

مراكز التكوين المهني و المتدربين بالجهة حسب المستوى و : 105 الجدول رقم
                                                                                                     864.......................................................8001العماالت و اإلقليم  لسنة 

                 864..8001المؤسسات التعاونية للصناعة التقليدية بالجهة سنة :  806الجدول رقم  
 - 8004وعة بالجهة  تطور عدد و مساحة الزرابي المطب:   802الجدول رقم 

8002.....................................................................................862 

ما ب ألف الدرهم  صادرات منتوجات الصناعة التقليديةتطور :   801الجدول رقم    
                                                                                       862.........................................................................8001و 8004بين سنة 

الكمية المطحونة من القمح حسب الدورة بالقنطار سنة :809 الجدول رقم

8001............................................................................................. 866                                                                                         
ني عدد الشواهد السلبية المسلمة حسب القطاع و الشكل القانو:  880 الجدول رقم

8001 .............................................................................................862 

توزيع حظيرة السيارات المتنقلة بالجهة حسب النوع ومراكز :  888الجدول رقم
 869......................................................8006و 8003ما بين سنتي التسجيل،

تسجيل السيارات حسب النوع ومراكز التسجيل بالجهة، سنة :  888الجدول رقم
8006 ...................................................... Erreur ! Signet non défini. 

، مراكز االمتحان بالجهةالجنس ورخص السياقة المسلمة حسب :  883 الجدول رقم
 .Erreur ! Signet non défini ....................... 8001إلى سنة  8002من سنة 

 حسب محطات القطار و الوجهات الرئيسية المسافرين  ذهاب:  884 الجدول رقم
     828..............................................................................  8001،سنة

 823..............8001سال،  سنة  -حركات الطائرات بمطار الرباط:  882الجدول رقم  

 .8001Erreur ! Signet non définiسال،  سنة  -حركات المسافرين بمطار الرباط:  886 الجدول رقم

سال، سنة -الرواج الجوي التجاري حسب الخطوط بمطار الرباط:  882الجدول رقم
8001......................................................................................824 

، (3م 8000)نشاط المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالجهة :  881 الجدول رقم
 821 .................................................................................... 8002سنة 

نشاط وكاالت توزيع الماء بألف متر مكعب على صعيد الجهة، :   889الجدول رقم
 821 .................................................................................... 8002سنة 

إلى  8004حطة المعالجة من سنة إنتاج المياه السطحية حسب م:  880الجدول رقم
 829 .................................................................... (3م 8000) 8002سنة 

مبيعات المكتب الوطني للكهرباء من الطاقة الكهربائية حسب :  888 الجدول رقم
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 810 ...................... 8006إلى  8002من  س.و.عماالت وإقليم الجهة ، مليون ك
 

رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرية بالجهة، القيمة بألف :  888الجدول رقم
 .Erreur ! Signet non défini ....................................... 8001درهم، سنة 

رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرية حسب صنف البناء، :  883الجدول رقم
 .Erreur ! Signet non défini .................. 8004،  سنة (القيمة باأللف درهم)

للبنايات الجديدة حسب عماالت وإقليم ( بالدرهم)ثمن المتر المربع :  124 الجدول رقم
 .Erreur ! Signet non défini .................... 8004الجهة وصنف البناء، سنة 

 8004المداخيل المنجزة حسب المحافظة  العقارية  من سنة :  125 الجدول رقم

 816....................................................(ألف الدرهم )ب  8001إلى سنة 
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 الئحة البيانات
 

 81 ...... 8004سنة  وإقليم الخميساتسال -الرباطتوزيع المساحة بين والية : 1 البيان رقم

 81 . 8004وإقليم الخميسات سنة  سال-الرباط توزيع سكان الجهة بين والية: 2 البيان رقم

سنة حسب عماالت وإقليم الجهة   80ساكنة التي يقل عمرها عن التوزيع :3 البيان رقم
 .Erreur ! Signet non défini ................................................ 8004سنة 

سنة حسب عماالت  80الساكنة الحضرية التي يقل عمرها عن  توزيع: 4 البيان رقم
 .Erreur ! Signet non défini ............................... 8004وإقليم الجهة سنة 

حسب عماالت  سنة  80الساكنة القروية التي يقل عمرها عن  توزيع : 2 البيان رقم
 .Erreur ! Signet non défini ............................... 8004وإقليم الجهة سنة 

 36 ................ 8004سنة، سنة  89-82العازبين لدى الفئة العمرية  نسبة: 6 البيان رقم

حسب وسط اإلقامة بالجهة سنة  (سنة 84-80)غير المتمدرسين  نسبة: 2 البيان رقم
8004 ...................................................... Erreur ! Signet non défini. 

حسب العماالت وإقليم الجهة، سنة ( سنة 89-82)معدل نشاط اإلناث : 1 البيان رقم
8004 ...................................................... Erreur ! Signet non défini. 

عماالت وإقليم الجهة حسب ال( بالجهةسنة  89-82)ذكور المعدل نشاط : 9 البيان رقم
 .Erreur ! Signet non défini ................................................ 8004سنة 

معدل نشاط األشخاص المسنين حسب الجنس والعماالت واإلقليم : 80 البيان رقم
 48 ............................................................................ 8004بالجهة سنة 

 العماالت واإلقليم ووسط اإلقامة بالجهة، سنةتوزيع عدد األسر حسب : 88 البيان رقم

  44..............................................................................8004و2004

توزيع متوسط حجم األسر حسب العماالت واإلقليم ووسط اإلقامة  : 12لبيان رقما  

 46.........................................................................................بالجهة سنة

نسبة األسر المرتبطة بشبكة التطهير بالجهة، سنة  :83رقم  البيان 

8004................................................................................................22 

تطور المؤشر التركيبي للخصوبة حسب العماالت واإلقليم ،ما بين  :84البيان رقم 
 68.................................................................... 8004و 8994سنتي 

 8008األعمار، سنة توزيع وفيات األطفال بالجهة حسب الجنس وفئات :82البيان رقم  

........................................................................................................61

حسب عماالت  الخصوصي  التعليم الثانوي التأهيلي توزيع عدد تالميذ : 86البيان رقم 

 16........................................................................................وإقليم الجهة

السنة الدراسية حسب أعداد المتدربين بمراكز التبريز بالجهة ،  : 82البيان رقم  

8001-8009.............................................................................808 
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سنة ، النشاط والجنس بالجهةساكنة الجهة حسب نوع  توزيع: 81البيان رقم

8004......................................................................................803 
 802........................8004توزيع الساكنة النشيطة بالجهة، سنة  :89لبيان رقم ا

 حسب الوسط والجنس سنة فأكثر 82معدل النشاط للسكان البالغين : 80البيان رقم 

8001..............................................................................................802 

سنة فأكثر حسب الوسط والجنس  82معدل البطالة للسكان البالغين  :21 البيان رقم
 Erreur ! Signet non défini.809 ........................................ 8001بالجهة

حسب الوسط سنة فما فوق بالجهة،  82معدل البطالة للسكان البالغين  :22 البيان رقم
 880 .................................................................... و عماالت و إقليم الجهة

توزيع الساكنة النشيطة حسب الحالة في المهنة ووسط اإلقامة،  :23 البيان رقم
 8004Erreur ! Signet nonسنة

défini.................................................................................888 

دجنبر  38موظفو الدولة حسب الجنس بعماالت وإقليم الجهة،  في  :84البيان رقم
8001 ...................................................... Erreur ! Signet non défini. 

المواليد الموتى بالمؤسسات الصحية العمومية حسب عماالت وإقليم : 82 البيان رقم
 880.......................................................................8001الجهة سنة 

 .8009Erreur ! Signet non défini-8001المستفيدون من األنشطة اإلشعاعية، الموسم  :86 البيان رقم

-8001المستفيدون من األنشطة  المؤسساتية، الموسم الدراسي  :82 البيان رقم
8009Erreur ! Signet non défini. 

بالمؤسسات  8009-8001المستفيدون من برامج محو األمية للموسم :81 البيان رقم
 .Erreur ! Signet non défini ................................. بعة للتعاون الوطني التا

 834 ..............،8001المحاكم اإلدارية خالل سنة القضاياالمسجلة ب: 89 البيان رقم

 832 .................... ،8001المحاكم اإلدارية خالل سنة القضايا المحكومة ب:30البيان رقم

 832 ......................،8001المحاكم اإلدارية خالل سنة القضايا المخلفة ب: 38البيان رقم

 .8001Erreur ! Signet non défini و 8002سنة  ا بينم العدول والموثقين بالجهةتطور عدد  :32 البيان رقم

توزيع النساخ والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم،  :33 البيان رقم
 .Erreur ! Signet non défini ................................................ 8001سنة 

حسب العماالت  8001توزيع مساحة األراضي البورية بالجهة، سنة : 34 البيان رقم
 848 ....................................................................................... و اإلقليم 

 حسب العماالت و اإلقليم توزيع مساحة األراضي السقوية بالجهة، : 32 البيان رقم
 .Erreur ! Signet non défini ................................................ 8001سنة 

 842 .......................... 8001توزيع رؤوس الماشية حسب النوع، سنة  :36البيان رقم

 842 ................... 8001توزيع رؤوس حيوانات الجر حسب النوع، سنة  :32البيان رقم

عدد رؤوس األبقار حسب الساللة بالجهة بآالف الرؤوس، سنة توزيع  :31 البيان رقم
8001 ................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini 8001المساحات المشجرة بالجهة حسب نوع األشجار، سنة : 39البيان رقم

بالجهة بآالف حسب العماالت واإلقليم  إنتاج القطاع الصناعي  توزيع:40البيان رقم
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 .Erreur ! Signet non défini ............................ ، 8001الدرهم، خالل سنة 

حسب العاالت واإلقليم سنة االستثمار في القطاع الصناعيتوزيع قيمة : 48البيان رقم
8001 .......................................................................................... 868 

بالجهة بآالف حسب العماالت واإلقليم صادرات القطاع الصناعي  توزيع:48البيان رقم
 .Erreur ! Signet non défini ............................ ، 8001الدرهم، خالل سنة 

، من سنة بالجهةالجنس رخص السياقة المسلمة حسب تطور عدد : 43 البيان رقم
 .Erreur ! Signet non défini .................................. 8001إلى سنة  8002

 823 ....................... 8001سال، سنة -حركات المسافرين بمطار الرباط: 44 البيان رقم

 8001Erreur ! Signet non défini.822ن، سنة ريلمسافلالرواج الجوي التجاري حسب الخطوط : 42 البيان رقم

 8004إنتاج المياه السطحية حسب محطة المعالجة بالجهة من سنة : 46البيان رقم
 .Erreur ! Signet non défini ........................... (3م 8000) 8002إلى سنة 

مبيعات المكتب الوطني للكهرباء من الطاقة الكهربائية حسب عماالت : 42 البيان رقم
 8004Erreur ! Signet non défini.818إلى  8000س من .و.وإقليم الجهة، مليون ك

رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرية للجهة حسب صنف البناء، : 41 البيان رقم
 812 .................................................................................... 8001سنة 

إلى سنة  8004المحافظة العقارية من سنة المداخيل المنجزة حسب : 49البيان رقم
 8001Erreur ! Signet non défini.812الدرهم، سنة  ألفالجهة ب حسب عماالت و إقليمبيع العقارات  8001
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 مقدمة  

يرجح الجهة كإطار مناسب لبلورة في إطار التوجه العام الذي 

استراتيجيات بديلة للنمو و التنمية، تعتمد على تعبئة الطاقات المحلية و 

لعبت الجهوية دورا . مشاركة السكان و تقوية دعائم دولة الحق و القانون

هاما في االندماج االقتصادي و االجتماعي و في مراعاة الخصوصيات 

و لقد مكنت . ب االدارة من المواطنينالترابية و السكانية و في تقري

الالمركزية من تالشي حدة االختالالت الجهوية و الرفع من التحديات 

المتعلقة بالعولمة و المرتبطة على الخصوص بحدة التنافسية على مستوى 

 .االسواق التقليدية 

ولبلوغ هذا الهدف، يشكل وضع أدوات للتدخل كفيلة بدعم السياسة 

في و .أولوية أساسية ،همة الفعالة في مسلسل الالمركزيةالجهوية والمسا

تم انجاز هذه الوثيقة بهدف إعطاء نظرة شاملة حول ما عرفته  السياق،هذا 

مختلف أنشطة القطاعات االقتصادية و االجتماعية و التجهيزات األساسية 

و إبراز التطور الديموغرافي بالجهة، بغية الوصول بهذه الوثيقة إلى 

المصادر المعدة للمساعدة في اتخاذ القرارات الهادفة إلى التنمية مستوى 

 .اإلقتصادية و اإلجتماعية المستدامة

سكان  مميزاتبنية و : التاليةوتشتمل هذه الوثيقة على المحاور 

ا وتوزيعهم مجاليا مع إعطاء أهمية خاصة  همالجهة ومحددات تزايد

للتمدين وتطور بنيات األسرة وكذا االهتمام بدراسة وتحليل األمية 

والتمدرس والنشاط االقتصادي والتشغيل والظروف السكنية لألسر 

والتجهيزات الصحية والتأطير الطبي والتجهيزات السوسيو ثقافية، وأخيرا 

 .فر عليها الجهةات االقتصادية التي تتوياإلمكان
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بنية السكان الجهة و :  و تشتمل هذه الوثيقة على المحاور التالية  

محددات النمو الديمغرافي و التوزيع المجالي مع إعطاء صورة شاملة عن 

التمدين و تطور بنيات األسرة و كذا االهتمام بتحليل ظاهرة األمية  و 

ف السكنية لألسر و التمدرس و النشاط االقتصادي و التشغيل و الظرو

التجهيزات الصحية و التأطير الطبي و التجهيزات السوسيو ثقافية ، و 

 أخيرا اإلمكانيات االقتصادية التي تتوفر عليها الجهة 
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 عطيات عامة عن الجهةم( 8
 

زعير من عمالة الرباط عاصمة -زمور-سال -تتكون  جهة الرباط
تمارة و إقليم الخميسات ويرتبط –المملكة ، عمالة سال ، عمالة الصخيرات 

في الجريدة  هالذي تم نشر  2-24-241رقم  بمقتضى المرسومتاريخ إحداثها 
 يمتد تراب الجهة على مساحة تقدر ب .0224غشت  01الرسمية بتاريخ 

 .ملكةممن مجموع المساحة اإلجمالية لل1,3% أي ما يمثل  2كلم 2.511
 142بعمالة الرباط و2كلم 001:  وتتوزع هذه المساحة على الشكل التالي

 2كلم 1.315بعمالة الصخيرات تمارة ثم  2كلم 415بعمالة سال و 2كلم
 .بإقليم الخميسات

 
 الوسط الطبيعي1-8

زعير من الشمال الغربي بالهضبة -زمور-سال-تحد جهة الرباط
منها إقليم الخميسات وكذا الهضبة الساحلية  الوسطى التي يغطي جزء كبير

يحدها من الشمال والشمال الشرقي جهة . سال-التي تمتد على والية الرباط 
الغرب الشراردة بني حسن ومن الشرق والجنوب الشرقي جهة مكناس 
تافياللت ومن الغرب المحيط األطلسي ومن الجنوب الغربي جهة الشاوية 

 .ورديغة
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 المناخ 

زعير في الشمال الغربي -زمور-سال-جهة الرباط إن تموقع 
و قربها من المنطقة المتوسطية وتأثير الساحل األطلسي عليها  للمملكة

 23إلى  02يجعلها تتميز بمناخ معتدل عموما ويتراوح معدل الحرارة بين 
درجات والحد األقصى قد  4درجة، أما الحد األدنى فيمكن أن يصل إلى 

ونظرا للموقع الجغرافي للجهة، فإن التساقطات . درجة 32يصل إلى 
( دجنبر–نونبر)أساسا على فترتين  يرتكزغير منتظم  توزيع المطرية تتسم ب

 رملمت 111، ويبلغ معدلها في السنة العادية ما يقرب من (مارس-فبراير)و
ويمكن أن يتضاعف في بعض المناطق حسب قربها أو بعدها عن التأثيرات 

  .البحرية
 

 الموارد المائية  

: سدين كبيرين وهما يوفرها تتوفر الجهة على ثروات مائية مهمة 
سد سيدي محمد بن عبد اهلل على وادي أبي رقراق وسد القنصرة على وادي 

سدا تليا يساهم في تلبية الحاجيات المحلية من  00باإلضافة إلى ، بهت
أيضا بوجود محطة المياه الماء الصالح للشرب وللماشية؛كما تتميز الجهة 
باإلضافة إلى ضايات ، المعدنية المعروفة بمحطة ولماس وسيدي علي

 . أخرى
تتوفر الجهة على مجال غابوي مهم يكمن في غابة المعمورة التي 

وتغطي الغابات الطبيعية حوالي . تلعب دورا فعاال في مجال الترفيه
لوط األخضر الب)هكتارا وتضم أساسا األشجار الصمغية  251.114
 (.العرعار)وأشجار الوريق ( نيوالبلوط الفلي
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 التقسيم اإلداري 8-8

، عرفت بعض الجماعات  2111عقب التقسيم اإلداري لسنة 
التابعة للجهة بعض التغييرات،  بحيث ترتب عن توسيع المدار الحضري 
لبعض البلديات على حساب أخرى تغييرا في حدودها ، فإذا كان عدد 

 شهدت بعض البلديات إحداثها  ، بالجهة بقي ثابتا،  فإنه بالمقابلالدوائر 
  و أيضا إحداث الجماعة القروية أيت  مثل بلدية سيدي عالل البحراوي،

 بوخلخال  يعلي أولحسن و في بعض األحيان  دمجها مثل  جماعتي سيد
 . و عين الجوهرة     

 
 

 2008سنة  اإلداري للجهةنظيم الت:   1 الجدول رقم
 عدد الــجـــمـــاعــات       

   الدوائر
 الحضرية القروية المجموع

 الجهة 7   13   38   51  

 الخميسات 4   4   31   35  

 الرباط - 2   - 2  

 سـال 1   2   2   4  

 تمارة -الصخيرات  2   5   5   10  

 9002النشرةاإلحصائية السنوية للمغرب  : المصدر  

 الموارد البشرية8-3

زعير، حسب -زمور-سال-بلغ عدد السكان القانونيين لجهة الرباط
نسمة،  2.311.424، 2114نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 244من مجموع سكان المغرب، بكثافة سكانية بلغت  7,9%أي ما يمثل 
   .على الصعيد الوطني2كلم نسمة   في 42مقابل  2كلمنسمة في 
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 52-05وتتميز ساكنتها بطابع فتي وذلك راجع لكون الفئة العمرية 

و فيما .من مجموع ساكنة الجهة %14سنة تشكل نسبة مهمة تصل إلى 
 :يلي بعض الخصائص الديمغرافية لساكنة الجهة 

   حوالي على مستوى الجهة 2114نسبة تمدن بلغت حسب إحصاء 
على  %5550مقابل الخميسات  بإقليم %42، وهي ال تتعدى 10%

 .المستوى الوطني
  ، من سكان الجهة تقل أعمارهم  28%35حيث أن أكثر من  ساكنة فتية

 ،2114حسب إحصاء سنة  05 عن
   لكل امرأة خالل سنة  لطف 250حوالي  نسبيا منخفضةخصوبة نسبة

العدد ) لخصوبةابلغ معدل      حيث  0224مقارنة مع سنة  2114
 .لطف 254 ةالمتوسط لألطفال بالنسبة لكل امرأ

    السكان الذين تزيد أعمارهم  ضمن من 32,2% سجلتنسبة أمية عالية
المستوى  ، لكن تبقى هذه النسبة أقل بكثير مما سجل علىعن عشر سنوات

 ،2114معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى  حسب ( 43%) الوطني
 أكثر ارتفاعا في صفوف الذكور ، و هي % 3155ة نشاط تصل إلى نسب

  .%2254مقارنة مع اإلناث حيث ال تتعدى  5451%
 اإلمكانيات االقتصادية والفالحية  )4

زعير بمكانة متميزة من بين -زمور-سال-تحضى جهة الرباط
يمنحها ، مما اإلدارية ،السياسية والدبلوماسيةجهات المملكة، نظرا لوظيفتها 

تتوفر على إمكانيات صناعية مهمة خاصة  كما .اإشعاعا وطنيا ودولي
 .تمارة وفالحية باألساس في إقليم الخميسات-بعمالتي سال والصخيرات
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زعير أيضا بإمكانيات اقتصادية -زمور-سال-الرباط ةكما تزخر جه
مهمة، تؤهلها لمواصلة مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية خاصة مع 
األوراش الكبرى التي شهدتها الجهة في اآلونة األخيرة سواء تعلق األمر 

باإلضافة إلى  دي أبي رقراق أو مشروع التراموي،بمشروع تهيئة ضفتي وا
 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحيث أن كل هذه األوراشالورش الضخم 

محاربة الفوارق اهم في كما أنها تس.ساهمت و تساهم في خلق فرص شغل 
مشكلة بذلك دفعة قوية لإلقالع االقتصادي و االجتماعي .  االجتماعية

 . للجهة
اإلمكانيات الفالحية للجهة في وجود موارد فالحية تعرف  و تتجسد

على أراض فالحية خصبة ومراع شاسعة، الشيء  تحديثا مستمرا، إذ تتوفر
الذي يمكن اعتباره عنصرا أساسيا في التنمية الجهوية خاصة مع انطالق 

 .المخطط األخضر 

 المؤهالت السياحية 8-4

إمكانيات  تتميز و.ةجد هامتتوفر الجهة على مؤهالت سياحية 
مما يلعب دورا كبيرا  تجمع بين البحر والغابة والجبال حيثبالتنوع  الجهة 

و تتجلى هذه . في تنمية الجهة من خالل جذب عدد كبير من السياح
مائية طبيعية وفضاءات غابوية اإلمكانيات في شواطئ لالصطياف وعيون 

ثقافية كمهرجان الرباط الية و فنالتظاهرات التاريخية و المآثر باإلضافة إلى ال
 .وموازين

تتوفر الجهة على بنية تحتية فندقية،  تؤهلها الستقبال أعداد مهمة 
سائح من جنسيات مختلفة  343.151من  الوافدين  بحيث قدر عددهم ب 

 . 2111بالفنادق المصنفة للجهة  برسم سنة  ا، أقامو 
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 البنيات التحتية  8-2

زعير العاصمة السياسية واإلدارية -زمور-سال-تحتضن جهة الرباط
للمملكة ،لهذا  فالبنيات التحتية التي تتوفر عليها يجب أن تلبي  كما و نوعا 
الحاجيات المتزايدة ليس فقط لساكنتها  بل أيضا للساكنة المتوافدة عليها من 

 . مختلف جهات المملكة
ة انخرطت الجهة في بعض بهذه الحاجة الملحة للساكن او وعي

مشروع التراموي، ) األوراش البنيوية التي تهم باألساس الشبكة الطرقية
، و تتوفر الجهة  باإلضافة إلى ذلك على شبكة (  أشغال توسعة الطرق 

طرقية مهمة وأربع محطات طرقية وست محطات للسكة الحديدية، إضافة 
لي الوحيد للربط الجوي إلى مطار الرباط سال والذي يعتبر المطار الدو 

 .المدني بالجهة
كما يوجد بالجهة سدان كبيران وهما سد سيدي محمد بن عبد اهلل 

مليون متر مكعب وسد القنصرة بإقليم  411بالرباط تقدر طاقته بحوالي 
مليون متر مكعب، إضافة إلى عدة  231الخميسات تقدر سعته بحوالي 

في سقي األراضي الفالحية تساهم هذه السدود بشكل مهم . سدود تلية
وتوفير الماء الصالح للشرب وكذلك توليد الطاقة الكهربائية، باإلضافة إلى 
ما سبق ذكره، تلعب هذه السدود دورا فعاال في تنمية المناطق المجاورة من 

 .خالل  توفير المياه للماشية وتلبية الحاجيات المحلية من الماء
اع الصحة في الجهة جد مهمة أما في ما يخص البنية التحتية لقط

وتمتاز بطابع وطني نظرا لتمركز أكبر المستشفيات على الصعيد الوطني 
بعمالة الرباط مما يجعلها قبلة لتوافد العديد من المواطنين من جميع أنحاء 

 .المملكة  من أجل االستشفاء
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تتوفر الجهة أيضا، على عدة تجهيزات رياضية خاصة منها  مالعب كرة  
 .إلخ... م وحلبات ألعاب القوى والقاعات الرياضية القد

 
  المميزات الديموغرافية للجهة -(2

 السكان تطور 1 -9

 1221نسمة سنة  1.289.209سكان القانونيين للجهة من عدد  انتقل

، 9001نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  9.622.121إلى 

عدد السكان  لكما انتق. %1,8بذلك معدل تزايد سنوي يقدر ب  مسجال

نسمة  1.212.699، إلى 1221نسمة سنة  1.929.920الحضريون بالجهة من 

ن فقد يعدد القروي اأم%. 9,1قدر ب ت ةأي بمعدل زيادة سنوي 9001سنة 

، 9001نسمة سنة  114.149إلى  1221نسمة سنة  190.619ارتفع بدوره من 

 .% 0,2قدر ب ت ةمعدل زيادة سنويبذلك مسجال 

، فقد عرفت ساكنتها معدل زيادة عماالت وإقليم الجهةأما حسب 

-بعمالة الصخيرات %1,2بعمالة الرباط و %0,1بين  ما تراوحيسنوي 

 .تمارة

و حسب إسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية بلغ عدد 

نسمة، مسجال بذلك معدل تزايد  9914000حوالي  9008سكان الجهة سنة 

مقارنة مع نتائج اإلحصاء العام للسكان و السكنى  %1889ب  سنوي يقدر

 . 9001لسنة 

يقطنون حسب معطيات اإلسقاطات ،  غالبية سكان الجهة  نإ

 100% إلى التمدننسبة  تصلوقد و  % 86بالوسط الحضري وذلك بنسبة 

تمارة -بعمالة الصخيرات %8084وبعمالة سال  %2986 بعمالة الرباط

 .خميساتبإقليم ال %1681و
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 8004أو اإلقليم والوسط  سنتي   تتوزيع السكا ن بالجهة والمعدل السنوي للزيادة حسب العماال:  2 الجدول رقم

  8001و

 عمالة أو إقليم
 الزيادة نسبة 8001 8004

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري

 0821 0802 1869 969000 601000 961000 521815 302797 219018 الخميسـات

 0841 - 0841 212000 0 212000 627932 - 627932 الربـاط

 9891 -  2808 9849 822000 19000 894000 823485 53985 769500 سـال

-الصخيرات

 تمارة
302872 90390 393262 

6 

44000 
20000 124000 9821 0819  -   1868 

 8412 - 0463 8440 8242000 436000 8888000 2366494 447172 1919322 الجهـة

  9002 ةالسنوية للمغرب، سن  النشرة اإلحصائيةو  9001ةاإلحصاء العام للسكان والسكنى لسن : المصدر            
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 كثافة السكانيةال 8-8

 1,3% ز، أي ما يناه²كلم 2980تمتد الجهة على مساحة تقدر بحوالي 

عمالة الرباط بمساحة :  عماالت 6من المساحة اإلجمالية للبالد، وتضم 

تمارة -وعمالة الصخيرات ²كلم 249وعمالة سال بمساحة  ²كلم 118

 ².كلم 8609ثم إقليم الخميسات بمساحة  ²كلم 189بمساحة تقدر ب 

، 9001سنة  ²نسمة في الكلم 914 وتصل الكثافة السكانية بالجهة إلى

نسمة في الكيلومتر المربع على المستوى الوطني خالل نفس  19 لمقاب

برسم إسقاطات سنة  في الكيلومتر المربعنسمة  922لترتفع إلى .السنة

9008 . 

حسب معطيات  إن الكثافة السكانية المسجلة على مستوى الجهة 

تخفي مفارقات كبيرة بين ، 9001اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة   

مختلف عماالت وإقليم الجهة، إذ تبلغ هذه الكثافة أقصاها بعمالة الرباط 

نسمة في  1.999سال ب  ، تليها عمالة²نسمة بالكلم 9.691 بذلك مسجلة

وأخيرا إقليم  ²نسمة في الكلم  811تمارة ب-عمالة الصخيراتو ²الكلم

 .²نسمة في الكلم 26الخميسات ب 

 من جهة أخرى عرفت الكثافة السكانية بكل من عمالة الرباط و سال     

مما   9001مقارنة مع سنة  9008تمارة ارتفاعا سنة -و الصخيرات

 ذلك أن بين مناطق الجهةللسكان  متوازنالي غير التوزيع المجاليكرس 

مساحة ال على سال -بوالية الرباطيقطنون من سكان الجهة % 42 حوالي

حين أن إقليم  يمن المساحة اإلجمالية للجهة، ف% 16سوى  لتمث

% 91سوى  همن المساحة الجهوية ال يقطن% 84الخميسات الممتد على 

من الساكنة اإلجمالية للجهة، ويعزى هذا لكون القطب الحضاري لمدينتي 

اقتصادية  الرباط وسال يعرف ظروفا اقتصادية مالئمة الستقطاب أنشطة 

ويمكن خالل المشاريع الكبرى التي شهدتها و  .مهمةتتيح فرص شغل 

 .ستشهدها  الجهة والتي ستساهم  دون شك في تنمية المنطقة

 



 27 

 

الكثافة السكانية حسب العماالت :  3 مالجدول رق

  8001و  8004، 8994 واتسن واإلقليم بالجهة

 العمالة أو اإلقليم
 ²كلمالبالسكانية  الكثافة

 
 8004الفرق العددي بين سنتي 

 8001و 

 
8994 8004 8001 

 196 9141 9691 9981 الرباط

 116 1668 1999 210 سال

 199 226 811 909 الصخيرات تمارة

 1 21 63 58 الخميسات

 89 866 247 802 الجهة

 9008و    9001و 1221اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات   :المصدر
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87% 

13% 

سال و إقليم -الرباط  توزيع مساحة الجهة بين والية: 4البيان رقم 

   2008سنة   الخميسات

 الوالية  الخميسات

21% 

79% 

سال و إقليم -توزيع السكان بين والية الرباط: 2البيان رقم 
    2008الخميسات سنة 

 الوالية  الخميسـات
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 بنية السكان حسب السن والجنس 8-3

تحدد بنية السكان نتيجة التأثيرات المشتركة لمختلف المتغيرات 

وتعتبر هذه البنية من أهم ... لخإالهجرة والوفيات والخصوبة كديمغرافية ال

الديمغرافي وبالتالي تحديد  المؤشرات لمعرفة االنعكاسات الناتجة عن النمو

 التجهيزاتو التشغيلوالتطبيب وحاجيات الشرائح اإلجتماعية من التمدرس 

 .األساسية 

زعير بطابع فتي حيث نجد -زمور-سال-تتميز ساكنة جهة الرباط

، 9001سنة حسب إحصاء  19من السكان ال تتجاوز أعمارهم % 98,9

حيث وصلت هذه  1221ورغم ذلك فإنها أقل فتوة مما كانت عليه سنة 

أما الساكنة القروية فهي أكثر فتوة من مثيلتها %. 66,1النسبة آنذاك إلى 

حسب إحصاء  بالوسط الحضري %94,6مقابل % 69,6الحضرية إذ تمثل 

 .9001سنة 

الذين هم في سن مزاولة النشاط والبالغين من العمر  للسكان بالنسبة

من % 21 إلى 1221سنة % 20,6 من نسبتهم سنة فقد ارتفعت 92إلى  19

في حين لم تعرف نسبة األشخاص المسنين ، 9001ساكنة الجهة سنة 

إلى % 2,6سنة فأكثر سوى زيادة ضئيلة انتقلت من  20البالغين من العمر

 1,9حيث ازدادت هذه النسبة ب ، 9001وإحصاء  1221بين إحصاء % 4,8

كما لوحظت نفس الوتيرة على الصعيد الوطني . سنوات 10نقطة خالل 

سنة  %8لتصل إلى  1221سنة  %4,1حيث مرت نسبة الشيخوخة من 

 . نقطة خالل نفس المدة 0,2أي بزيادة قدرها  9001
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تطور بنية سكان الجهة حسب فئات :  4 الجدول رقم

 8004سنة  األعمار ووسط اإلقامة والجنس

 الفئــات

 العمـرية 
 المجموع اإلناث الذكور

    الوسـط الحضري

 9486 9289 9889 سنة 0-11

 2989 2988 2182 سنة  19-92

 489 484 489 فوقسنة فما  20

    الوسـط القروي

 6986 6182 6982 سنة 0-11

 9884 9281 9881 سنة  19-92

 280 286 884 فوقسنة فما  20

    الجهة

 9889 9481 9281 سنة 0-11

 2180 2182 2681 سنة  19-92

 488 880 489 فوقسنة فما  20

 9001 اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة:المصدر

 مؤشر الذكورة 

قياس مدى إن مؤشر الذكورة هو مؤشر ديمغرافي يمكن من 

 100، أي عدد الرجال لكل التوازن بين عدد الرجال نسبة إلى عدد النساء 

وانطالقا من هذا التعريف يمكننا قياس أهمية الذكورة مقارنة مع . امرأة

وحسب الدراسات الديمغرافية يتبين بصفة عامة تفوق عدد الذكور . األنوثة

بالنسبة لألعمار الصغرى وذلك راجع للحظ األوفر لهؤالء عند الوالدة، 

 .رتفعة للذكورلكن هذا التفوق يتالشى مع تقدم العمر من جراء الوفيات المو
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حسب الفئات  ةمؤشر الذكور:  5 الجدول رقم

 8004و 8994سنتي  العمرية بالجهة

 المجموع سنة فما فوق 60 سنة 29-82 سنة 82أقل من  فئات األعمار

8994 10982 2882 2982 2288 

8004 106 2986 2082 24 

 9001و 1221للسكان والسكنى لسنوات  اإلحصاء العام  : المصدر

 24يظهر من خالل الجدول أعاله، أن مؤشر الذكورة بالجهة بلغ 

، أي أن ساكنة 1221سنة  22,8مقابل  9001امرأة سنة  100رجل لكل 

 . الجهة تتميز بنسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور

أن فئة السكان الذين تقل أعمارهم  ظوحسب الفئات العمرية، يالح

رجل لكل  106حوالي  غبل حيث سنة تعرف أكبر مؤشر للذكورة، 19عن 

رجل لكل  109,2) 1221ارتفاعا مقارنة مع إحصاء  مسجالامرأة،  100

 92-19)فئة السكان الذين هم في مزاولة نشاط اقتصادي  أما(. امرأة 100

رجل لكل  29,6بلغ حوالي يث نسبة حعرف مؤشر الذكورة أقل فقد ( سنة

 1221تراجعا كبيرا مقارنة مع إحصاء  مسجال، 9001امرأة سنة  100

 .امرأة  100رجل لكل  28,2حيث بلغ 

بها بلغ مؤشر الذكورة  ،سنة فما فوق 20بالنسبة للفئة العمرية 

مسجال بذلك انخفاضا كبيرا مقارنة  9001امرأة سنة  100رجل لكل  20,2

 .امرأة 100رجل لكل  29,2، حيث بلغ 1221مع إحصاء 

 مؤشر التبعية 
أقل  سنهم ( غير النشيطينتدل نسبة التبعية على عدد األشخاص 

سنهم  (النشيطينعلى عدد األشخاص  )سنة 20سنة وأكثر من  19من 

وتستعمل لقياس الثقل االقتصادي الذي  .)سنة 92سنة و 19يتراوح بين 

قيمة هذا المعدل ترتبط طرديا بنسبة  .المجتمعتتحمله الشريحة المنتجة في 
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 . الوالدات بحيث كلما زادت هذه األخيرة كلما ازداد هذا المعدل

عرفت نسبة التبعية على صعيد الجهة تغييرا ملحوظا حيث 

وحسب . 9001سنة  %92لتصل إلى  1221سنة  %29انخفضت من 

في الوسط  نالحظ أنها أكثر ارتفاعا في الوسط القروي منها ،الوسط

، وذلك بسبب ارتفاع وتيرة الخصوبة )%40مقابل  %96(الحضري 

ونستنتج من هذه األرقام أن العبء االقتصادي الذي . بالقرى أكثر من المدن

هو أثقل بالوسط القروي منه بالوسط  في سن النشاطيتحمله األشخاص 

 .الحضري

سنة حسب العماالت أو اإلقليم سجل أقل معدل لالرتباط خالل 

، في حين  (1889) تمارة-في كل من عمالتي الرباط والصخيرات 9001

 .(9986)أكبر معدل لالرتباط سجل في عمالة سال 

حسب العماالت أو  ةمؤشر التبعي:  6 الجدول رقم

 8004اإلقليم خالل سنة 

 مؤشر التبعية العمالة أو اإلقليم

 الرباط

 سال

 تمارة-الصخيرات

 الخميسات

 

1889 

9986 

1889 

9680 

 9001 ةاإلحصاء العام للسكان والسكنى لسن: المصدر                       

  الفئات الهشة 9-4

 األطفال 

نسمة  822.291عاما  90الذين تقل أعمارهم عن  األطفالبلغ عدد 

 401.181نهم م ،من مجموع سكان الجهة %68,9أي ما يمثل  9001سنة 

 . لحضرييقطنون بالوسط ا
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أن  األعمار،حسب فئات  الجهة من خالل توزيع سكانويتضح 

اللذين واألطفال  %10,4سنوات هو 2أقل من الوزن الذي يشكله األطفال 

فئة ال، في حين تساهم %14,9 هو سنة 11و 2تتراوح أعمارهم ما بين 

 .من مجموع السكان %10 نسبةسنة ب 12-19العمرية 

 الخميساتفإن المجال القروي إلقليم  ،أما حسب وسط اإلقامة 

 .سنة بمجموع قرى الجهة 90ممن تقل أعمارهم عن  %22,2حوالي يأوي 

من هذه الفئة  تمارة وسال-عمالتي الصخيراتفي حين ال يتجاوز نصيب 

يحدث العكس ف ،الوسط الحضريبأما . على التوالي %16,1و %90سوى 

في حين  ،لعشرين سنةممن هم دون ا %19,1 ضمعمالة سال تحيث أن 

 %14,9و %98,1ب  تمارة-والصخيرات عمالتي الرباطبتقدر هذه النسبة 

وفي األخير يأتي إقليم الخميسات مسجال أضعف نسبة والتي . التواليعلى 

 .%19,2 بتقدر 
 

الساكنة التي يقل عمرها عن  نسبة:  7الجدول رقم

 8004سنة  الجهة عماالت وإقليمسنة حسب  80

 سال الرباط الوسط
 الصخيرات

تمارة-  
 الخميسات

 مجموع

الجهة   

 10080 1982 1489 1981 9881 حضري

 10080 2282 9080 1681 - قروي

 10080 9181 1488 6988 9980 المجموع

 9001 اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة: المصدر             
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22% 

36% 
18% 

24% 

سنة لسنة بالجهة حسب  20توزيع الساكنة التي يقل عمرها عن :  3البيان رقم 
 2004العماالت اإلقليم 

 الخميسات تمارة-الصخيرات  سال الرباط

28% 

42% 

17% 

13% 

بالوسط  2004سنة لسنة  20توزيع الساكنة التي يقل عمرها عن :  4البيان رقم 
 الحضري حسب العماالت و اإلقليم 

 الخميسات تمارة-الصخيرات  سال الرباط
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 لم يعدسنة أن الزواج  12-19تؤكد النسب المئوية للعازبين ضمن 

يتم بشكل مبكر، فنسبة الذين سبق وأن قاموا بعقد القران داخل هذه الفئة 

الوسط ب %0,2مقابل بالوسط الحضري  %0,2لدى الذكور ال تمثل سوى 

 ي مقابلورقالوسط الب %11,4 القروي، بلغت هذه النسبة لدى اإلناث

 .بالوسط الحضري 4,9%

 

    العازبين لدى الفئة العمريةنسبة :   8 الجدول رقم

 8004سنة   سنة حسب وسط اإلقامة والجنس  82-89

 المجموع اإلناث الذكور الوسط

 2982 2989 2281 حضري

 2989 8986 2281 قروي

 2981 2180 2286 المجموع

 9001 اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة: المصدر        

 

0% 

13% 

20% 

67% 

سنة لسنة  20توزيع الساكنة التي يقل عمرها عن : 5البيان  رقم 
 حسب عماالت و إقليم الجهة  بالوسط القروي2004

 الخميسات تمارة-الصخيرات  سال الرباط
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وجود  سنة 11-10ضمن الفئة العمرية في مجال التمدرس، نالحظ 

. ق المعتادة بين الوسطين الحضري والقروي وبين الذكور واإلناثارالفو

ينتمون لهذه الفئة حوالي الذين ويمثل غير المتمدرسين  ،في الوسط القرويف

من مجموع حجم الفئة السالفة الذكر، أما حسب الجنس، فقد سجل  90,1%

عالية مقارنة مع ما سجل لدى الذكور لدى اإلناث وهي نسبة  98,6%

لدى الذكور  %9,1فبلغت هذه النسبة  لحضري،الوسط ابأما  (.16,1%)

الوسط بوهي نسب ضعيفة مقارنة مع ما سجل  لدى اإلناث %6,9و

  .القروي

 84-80 )نسبة غير المتمدرسين :  9 الجدول رقم

 8004سنة   حسب وسط اإلقامة والجنس (سنة

 المجموع اإلناث الذكور الوسط

 982 689 981 حضري

 9081 9886 1681 قروي

 282 882 182 المجموع

 9001 اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة: المصدر  

 

70 

80 

90 

100 

 المجموع قروي حضري

سنة حسب   19-15    نسبة العازبين لدى الفئة العمرية: 6البيان رقم 
 2004وسط اإلقامة والجنس  سنة 

 المجموع اإلناث الذكور
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يصل سنة،  12-19العمرية  فيما يتعلق بمجال التشغيل لدى الفئة

. الفئة من مجموع الساكنة على مستوى هذه %61 معدل النشاط حوالي

إذ سجل  ،هذه النسبة أكثر ارتفاعا عند الذكور مقارنة مع اإلناثيالحظ أن و

إقليم الخميسات إذ بهذه النسبة مرتفعة أكثر . %91,8و %64,9على التوالي 

تمارة والرباط بنسب -متبوعا بكل من عمالتي الصخيرات %62,2سجل 

وفي األخير تأتي عمالة  %92,2و %60,4إلى على التوالي  تصلمتقاربة 

 محلوإذا أخدنا بعين االعتبار الجنس و. %99,8سال بنسبة ضعيفة شيئا ما 

اإلقامة، فقد سجلت بإقليم الخميسات أعلى النسب وخاصة لدى الذكور ب 

 . لدى اإلناث %60,4وسجل  18,4%

 (سنة 89-82)معدل النشاط  :  10الجدول رقم

 8004نة س الجهة حسب الجنس بعماالت وإقليم

 المجموع اإلناث الذكور العمالة أواإلقليم

 9988 9181 9181 الرباط

 9282 9182 6981 سال

تمارة-الصخيرات  6288 9184 6084 

 6282 6084 1884 الخميسات

 6180 9188 6489 المجموع

 9001 اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة: المصدر  
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 المجموع قروي حضري

حسب وسط اإلقامة بالجهة ( سنة 14-10)نسبة غير المتمدرسين : 7البيان رقم 
 2004سنة 

 الذكور

 اإلناث

 المجموع
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25% 

22% 

31% 

حسب العماالت وإقليم ( سنة 19-15)معدل نشاط اإلناث : 8البيان رقم 

 2004الجهة، سنة 

 الخميسات تمارة-الصخيرات سال الرباط

16% 

24% 

27% 

33% 

عماالت حسب ال( بالجهةسنة  19-15)ذكور المعدل نشاط : 9البيان رقم 
 2004وإقليم الجهة سنة 

 الخميسات تمارة-الصخيرات سال الرباط
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 النساء 

منهن  %61,1ليم الجهة أن عماالت وإق يبين توزيع اإلناث حسب

في  ،الخميساتبإقليم  %99,6بعمالة الرباط و %92,2و بعمالة سالن قطي

وتشكل فئة اإلناث . %12,1سوى  تمارة-عمالة الصخيراتأوي تحين ال 

من هن في سن وصلت نسبة و ،%94,1سنة  11تقل أعمارهن عن  الالئي

بلغ ي الالئيفي حين تمثل النساء . %94,1( سنة 12و 19ما بين )اإلنجاب 

 .%19,1 حوالي عاما فأكثر 90سنهن 

. %6,2إلى  9001وصل معدل العزوبة عند اإلناث حسب إحصاء 

بالوسط  %1,6ويالحظ تباين كبير حسب وسط اإلقامة، حيث سجل 

 نقطة 9,1أي بفارق  %1,2لم يسجل بالوسط القروي سوى  ماالحضري في

 .بين الوسطين

بخصوص التعليم، يالحظ أنه كلما كانت المرأة أصغر سنا كلما  

وهذا ناتج طبعا عن الجهود . القراءة والكتابة مرتفعا كان حظها في معرفة

وعلى صعيد  .المبذولة في مجال التمدرس ومحو األمية منذ استقالل البالد

تم  حيث ،الوسط القرويبحدة  أشدتجدر اإلشارة إلى أن آفة األمية  الجهة،

أما حسب عماالت وإقليم  .الحضريالوسط ب %69,9مقابل  %49,6تسجيل 

 %29,1لها بإقليم الخميسات  احظ أن األمية سجلت أعلى نسبالجهة، يال

  .بالوسط الحضري %11,2بالوسط القروي و %42بالوسطين معا و

 وصل معدل نشاط، (سنة 92-19)لدى النساء  بالنشاطفيما يتعلق 

 ،بالوسط الحضري %91,9، وسجل %99,4هذه الفئة على صعيد الجهة 

كانت أعلى نسبة تم تسجيلها  أما. بالوسط القروي %12في حين سجل 

بعمالة لوأضعف نسبة سجلت بالوسط القروي ( %60,4)بعمالة الرباط 

 (.%11,6)  تمارة-الصخيرات
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وصل  9004حسب إحصاءات البحث الوطني حول التشغيل لسنة 

نفس المعدل بكل من الوسطين ) %9684معدل نشاط النساء بالجهة 

بالوسط  %19منها )بالنسبة للجنسين  %1281مقابل  (الحضري و القروي

 .(بالوسط الحضري %96القروي و 

 

معدل النشاط واألمية لدى توزيع :  88الجدول رقم

سنة  العماالت واإلقليم ووسط اإلقامة حسب النساء

8004 

 العمالة أو اإلقليم
 معدل النشاط لدى النساء نسبة األمية لدى النساء

 مجموعال قروي حضري مجموعال قروي حضري

 6084-  6084 9882-  9882 الرباط

 9182 1982 9980 1080 4189 6484 سال

 1882 1186 9086 1982 9482 6889 تمارة-الصخيرات

 1489 1289 1888 2981 4280 1182 الخميسات

 9984 1280 9189 1981 4986 6989 مجموع الجهة

 9001سنة  ل اإلحصاء العام للسكان والسكنى: المصدر  

 المسنون 

 سن شخصا في 148.221، هناك 9001استنادا إلى نتائج إحصاء 

عماالت وإقليم يتميز توزيعهم حسب و .الستين فما فوق على صعيد الجهة

 %98,1 سالو %69,6أوي ت عمالة الرباطحيث أن  التكافؤبعدم  الجهة

تمارة سوى -وال يقطن بعمالة الصخيرات %94,1إقليم الخميسات و

 جانب آخر فإن توزيعهم حسب وسط اإلقامة يبين أنومن . 19,9%

من  %44,1و بعمالة الرباط من المسنين الحضريين بالجهة يقيمون 11,2%

 .بإقليم الخميسات المسنين القرويين يقطنون
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سنة  60ألشخاص البالغين اتوزيع :  88الجدول رقم

سنة  العماالت واإلقليم ووسط اإلقامة فأكثر حسب

8004 

 أو اإلقليمالعمالة 
 المجموع القرويالوسط  الحضريالوسط 

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد
 6986 94422 - - 1182 94422 الرباط

 9881 90190 889 6681 6684 12422 سال
 1989 91849 1181 9264 1184 12968 تمارة-الصخيرات
 9481 18206 4481 60820 1680 18016 الخميسات
 80040 821694 80040 39988 80040 831213 الجهة مجموع

 9001سنة  ل اإلحصاء العام للسكان والسكنى: المصدر  

مهمة بين  فوارقيالحظ  ،هذه الفئةاالقتصادي لبالنشاط فيما يتعلق 

في  %61,2معدل النشاط لدى الذكور وصل إلى  نجد أنحيث ، الجنسين

فيما يخص عماالت . %9,1سجل فقط وحين يبقى ضئيال جدا لدى اإلناث 

 ،وإقليم الجهة، يتبين من خالل معطيات الجدول أسفله أن هناك تباين شاسع

نسب نشاط لدى الذكور حيث سجل بإقليم الخميسات  ،خاصة لدى الذكور

تقريبا ضعف ما سجل في كل من العماالت الثالث للجهة، أما لدى اإلناث 

حيث تم تسجيل نسب  طلوبالمستوى المال ترقى إلى النشاط فإن معدالت 

 .جد ضعيفة مقارنة مع الذكور

 

األشخاص المسنين حسب نشاط معدل :  83 الجدول رقم

 8004سنة جهة البوالعماالت واإلقليم  الجنس

 المجموع إناث ذكور العمالة أو اإلقليم

 1180 184 9189 الرباط

 1984 684 9889 سال

 1882 182 6684 تمارة-الصخيرات

 9289 486 9688 الخميسات

 8948 248 3446 مجموع الجهة

 9001سنة  ل اإلحصاء العام للسكان والسكنى: المصدر  
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 الخصائص المميزة لألسر 2-5

  تطور عدد األسر   (5-1 -2              

 9001و  1221 تيسنالمحصاة ما بين عرف عدد األسر بالجهة 

أسرة،  128.028أسرة إلى  640.866ملحوظا حيث انتقل من  ارتفاعا

مقابل  %6186بنسبة  أيأسرة  194969مسجال زيادة إجمالية قدرها 

 .%6بمعدل زيادة سنوي يقدر بحوالي على الصعيد الوطني ، و  9489%

مـن مجموع األسر  %8,8حوالي  9001ويقطن بالجهة برسم إحصاء سنة 

و تجدر اإلشارة إلى أن غالبية هذه األسر تستقر  .على الصعيد الوطني

 .%8681بالوسط الحضري بنسبة 
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معدل نشاط األشخاص المسنين حسب الجنس : 10البيان رقم 
 2004والعماالت واإلقليم بالجهة سنة 

 ذكور

 إناث
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 111.499أسرة بإقليم الخميسات و 109.222 إلىجهة الأسر  تتوزع

تمارة وأخيرا –أسرة بعمالة الصخيرات 81.890أسرة بعمالة الرباط، ثم 

تمارة برسم سنة -سجلت عمالة الصخيرات .أسرة بعمالة سال 128.124

ارتفاعا مهما في عدد األسر بحيث وصل المعدل السنوي إلى  9001

ثم إقليم الخميسات  %6,8، تليها عمالة سال بمعدل سنوي يعادل 2,1%

 . %1,6كمعدل سنوي وأخيرا عمالة الرباط بمعدل  %9مسجال 

 

 

حسب العماالت   توزيع عدد األسر:  84الجدول رقم

 8004و 8994سنتي  و اإلقليم و الوسط 

     8004إحصاء   8994إحصاء  السنوات

العمالة أو 

 اإلقليم 
 المجموع قروي  حضري المجموع قروي  حضري

 111499 - 111499 194021 - 194021 الرباط

 128124 8984 192210 119286 2102 102941 سال

-الصخيرات

 تمارة
69102 11114 16892 21268 14189 81890 

 109222 99191 14919 81906 12996 61280 الخميسات

 491061 18880 486141 320133 62329 303424 الجهة

مجموع 

 المملكة
8284924 8989892 4444828 

343922

2 
8882209 2662864 

 9001و 1221اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات   :المصدر
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 مكونات حجم األسر  (2-8-3

فرد لألسرة  1,4) 9001بلغ متوسط حجم األسرة بالجهة سنة 

مقارنة مع اإلحصاء العام  %11,6بذلك انخفاضا بنسبة  مسجال( الواحدة

فحجم األسرة بالجهة في تراجع (. فرد لألسرة الواحدة 9,6) 1221لسنة 

 .مستمر نتيجة للتطورات التي عرفتها األسرة المغربية عموما في تركيبتها

رية يصل إلى حسب وسط اإلقامة ، فإن متوسط أفراد األسرة الحض

 .أفراد لألسرة القروية 989أفراد مقابل  182
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ووسط توزيع عدد األسر حسب العماالت واإلقليم : 11البيان رقم 
 2004بالجهة، سنة اإلقامة 

 المجموع قروي  حضري
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أفراد لألسرة  9هذا المؤشر غوحسب عماالت وإقليم الجهة، بل

بذلك انخفاضا بنسبة  ، مسجال9001الواحدة بإقليم الخميسات خالل إحصاء 

وبلغ هذا (. فرد لألسرة الواحدة 9,8) 1221مقارنة مع إحصاء  16,8%

بعمالة سال مسجال بذلك  9001لألسرة الواحدة سنة  افرد 1,8المؤشر 

وقد (. فرد لألسرة الواحدة 9,9) 1221مقارنة مع  %19,4انخفاضا بنسبة 

-بعمالة الصخيرات 9001لألسرة الواحدة سنة  افرد 1,8بلغ هذا المؤشر 

 9,2) 1221مقارنة مع إحصاء  % 11,6تمارة مسجال بذلك انخفاضا بنسبة 

لم يسجل هذا المؤشر تغييرا كبيرا بعمالة  ابينم(. دةفرد لألسرة الواح

، مسجال بذلك 9001لألسرة الواحدة سنة  افرد 6,1بلغ  ثالرباط، حي

فرد لألسرة  1,8) 1221مقارنة مع إحصاء  % 10,1انخفاضا بنسبة 

 (.الواحدة

حسب توزيع متوسط حجم األسر :   82الجدول رقم

بالجهة سنتي ووسط اإلقامة العماالت واإلقليم 

 8004و 8994

  8004إحصاء   8994إحصاء   السنوات

 المجموع قروي  حضري المجموع قروي  حضري العمالة أو اإلقليم 

 4,3 080 4,3 441 - 188 الرباط

 4,8 6,3 4,7 5,5 7,4 3 ,5 سال

 4,8 5,2 4,6 5,6 5,9 981 تمارة-الصخيرات

 240 5,5 4,6 5,8 6,3 5,1 الخميسات

 4,7 5,5 4,6 5,3 6,3 5,1 الجهة

 9001و 1221 ياإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنت :المصدر
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  ظروف سكن األسر (2-6

 نوع المسكن 8-6-8
-زمور-سال-الرباطجهة لالوسط الحضري بسكن السائد منوع الإن 

أي )عشرة  من أصلأسر  ستسكنه تالذي " المسكن المغربي"هو  زعير

أعلى  تسجلحيث . %18,9بنسبة  "عمارةفي الشقة " بمتبوعا ( 29,1%

ثم  %41,1بنسبة  بعمالة سالتبوعا م %81,8 تقدر ب الخميساتإقليم بنسبة 

 ،نسبة بأقلتمارة -الة الصخيراتمبعوأخيرا نجد . %96عمالة الرباط ب 

 لجهةا بكل عماالت وإقليمتأتي دور الصفيح في المرتبة الثالثة . %14,9أي 

 هذه األخيرة ،تمارة-بة المسجلة باستثناء عمالة الصخيراتمن حيث النس

يأتي في الرتبة الثانية والذي  ،لهذا النوع من المسكن نسبةسجلت بها أعلى 

أما بالنسبة إلقليم الخميسات  .%64,4 نسبة مسجال ،بعد المسكن المغربي

. %2,1و %2,2و %16وعمالتي سال والرباط فقد سجلوا على التوالي 

0 

2 

4 

6 

8 

ووسط اإلقامة توزيع متوسط حجم األسر حسب العماالت واإلقليم :   12 البيان رقم
 2004بالجهة سنة 

 حضري

 قروي 

 المجموع
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 حسب تنوعا في الوضعية هناكبالنسبة لألنواع األخرى من المساكن، 

 . عماالت وإقليم الجهة من جهة وحسب محل اإلقامة من جهة أخرى

 

حسب نوع  الجهةتوزيع أسر : 86 الجدول رقم

 8004سنة  اإلقامة وسطالمسكن و

 المجموع قروي حضري نوع المسكن

 684 081 181 فيال 

 1989 081 1889 شقة

 2249 8842 6844 المنزل المغربي 

 188 981 184 التقليدي -

 9181 1481 9484 العصري -

 1680 9189 1088 دور الصفيح

 881 1281 081 مسكن من نوع قروي

 181 689 189 حاالت أخرى

 9001 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر 

 صفة حيازة المسكن( 8-6-8

الوسط الحضري ب، أكثر من نصف األسر بقليل 9001 سنة خالل

وأقل بقليل  أو في طريق التملك شغلوا مسكنا بصفة مالك( %99,1)للجهة 

هيمنة صفة المالك يبين (. %61,6أي ) من ثلث األسر بصفة مكتري 

وكذا  المجهزة البقع األرضيةو الشقق المجهودات المبذولة في مجال توزيع

ما جعل عددا كبيرا من مللبناء،  للشراء أو تسهيالت الحصول على قروض

أما بالنسبة للوسط القروي، فيالحظ كذلك  .ية مسكنهااألسر تحصل على ملك

باقي صفات الحيازة األخرى  نع هيمنة صفة المالك أو في طريق التملك

 .  من األسر القروية تمتلك مسكنا %42,8 حيث أن 

 وسطحسب صفة حيازة المسكن و الجهةتوزيع أسر :  82 الجدول رقم

 8004سنة  اإلقامة
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 المجموع قروي حضري صفة الحيازة

 9681 4988 1280 أو شريك المالكمالك 

 986 180 281 في طريق التملك

 9282 982 6186 مستأجر

 982 184 988 مسكن وظيفة

 280 1280 484 ساكن بالمجان

 181 186 189 حاالت أخرى

 184 182 184 غير مصرح به

 9001 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر 

 وعناصر تجهيز المسكن مميزات (8-6-3

( تجمع) نسبي لجهة بتركيزل، تميز الوسط الحضري 9001في سنة 

 ،الجهويمستوى العلى سواء  ،ثالث غرف مساكن مكونة منبسر لأل

 بالخميسات %11,8 بنسبأو على المستوي اإلقليمي،  ،%61,9بنسبة 

 إال أن .تمارة-بالصخيرات %99بالرباط وأخيرا  %94,4و بسال %66,2و

بنسبة  ،مسكنا مكونا من غرفتين تقطنأسر هذه األخيرة  نسبة أكبر من

وهذه النسبة تقل ب  %60,1في حين سجل على المستوى الوطني . 92,9%

  .نقطة مئوية عما سجل على المستوى الجهوي 1,1

من غرفتين في المرتبة  ارية التي تشغل مسكنتأتي األسر الحض 

 %61,2 بنسببكل من عمالتي سال والرباط وإقليم الخميسات الثانية 

نفس الرتبة تم تسجيلها على المستوى  .على التوالي %91,6و %99,4و

يأتي المسكن المكون من غرفة واحدة في المرتبة  .%92,8الوطني بنسبة 

الثالثة سواء على المستوى الجهوي أو اإلقليمي أو الوطني، وبنسب تتراوح 

كأعلى نسبة سجلت  %90كأقل نسبة سجلت بعمالة سال و %11,2ما بين 

 .تمارة-بعمالة الصخيرات

فاألسر التي تشغل يخص األصناف األخرى من المساكن، فيما  

وال  %19,1 بنسبة على المستوى الجهوي ةالرابع الرتبةف تحتل أربع غر
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  .بالنسبة لخمس غرف فأكثر %9تتعدى 

 غرفتينفي مساكن مكونة من  تقطنأغلبية األسر  ،الوسط القرويب

سواء على المستوى الجهوي أو على مستوى عماالت وإقليم الجهة وبنسب 

 ،%92,9نقطة مئوية المعدل الوطني الذي يسجل  11إلى  10تفوق بحوالي 

ثالث غرف ثم غرفة واحدة وفي الرتبة متبوعا باألسر التي تسكن في 

وتجدر اإلشارة إلى أن النسب المسجلة . الرابعة يأتي صنف أربع غرف

على المستوى  %9,4، كما سجلت مجتمعة %1باقي األصناف ال تتعدى ب

قارنة مع المستوى الوطني الذي سجل الجهوي وهذه النسبة ضئيلة جدا م

12,9% . 

ين الوسطين بسبب الفوارق في األحجام المتوسطة لألسر بأنه، و إال

تركيز كبير للعدد المتوسط لألشخاص في الغرفة الحضري والقروي، نجد 

لعمالة بالنسبة  لكل غرفة شخص 9,9 حيث سجلبالوسط القروي، الواحدة 

أتي توأخيرا  الواحدة شخص بالغرفة 9,6 ب الخميساتبإقليم  ةمتبوع سال

أما . شخص في الغرفة 9,9 ثة بلافي المرتبة الث تمارة-عمالة الصخيرات

درجة تركيز األشخاص في الغرفة فنجد نفس الوسط الحضري، ما يخص في

ويأتي إقليم شخص في الغرفة  1,4 ، أيتمارة-عمالتي سال والصخيراتب

، فالعدد المتوسط عمالة الرباطببينما  ،1,2الخميسات في الرتبة الثانية ب 

بإقليم يسجل قيمة أقل بقليل من تلك المسجلة  في الغرفة الواحدة لألشخاص

 .1,1، أي الخميسات

 

 

 

معدل )معدل اإليواء في الغرفة :   18 الجدول رقم
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بعماالت  اإلقامةوسط حسب ( غرفةاألشخاص لكل 

 8004 سنة وإقليم الجهة

 المجموع قروي حضري العمالة أو اإلقليم

 181 080 181 الرباط

 184 989 184 سال

 188 989 184 تمارة-الصخيرات

 182 986 182 الخميسات

 842 843 846 مجموع الجهة

 9001 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر 
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 8004اإلقامة سنة   وسطحسب عدد غرف المسكن و الجهةتوزيع أسر :  19الجدول رقم

 

 الرباط عدد الغرف
 الجهة الخميسات تمارة-الصخيرات سال

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري
 8243 9084 1186 8642 9080 1982 8046 9988 9080 8848 9180 1182 8243 ةدغرفة واح

 8146 6489 9282 8941 6481 9186 3840 6488 9289 3841 6289 6182 8842 غرفتان
 3041 9481 6189 3648 9882 1188 8446 9680 9980 3348 9682 6682 8242 ثالث غرف
 8849 281 1981 946 289 1080 8842 280 1981 8848 1082 1181 8441 أربع غرف

 444 984 184 842 986 686 443 689 182 344 180 686 642 خمس غرف
 342 181 189 843 082 180 344 182 682 342 182 682 240 ست غرف

غرف سبع  844 189 081 848 181 081 848 082 086 046 182 086 844 
 غرف ثماني

 فأكثر
344 182 088 849 188 089 842 189 086 042 986 081 840 

 849 189 980 844 181 182 849 184 182 840 180 981 840 غير مصرح به
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

 9001 لسنة اإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر 
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األسر بشبكتي  بالنسبة لوسائل الراحة بالمسكن، نالحظ أن ربط 

 ويصعيد الجهالسواء على  يتسم بالتباينالماء الصالح للشرب والكهرباء 

على . الحضري والقروي ينالوسطعلى  مستوى أو اإلقليمي وكذلك 

بشبكة  متصال امن األسر تشغل مسكن %46,1نالحظ أن  ويجهالمستوى ال

من األسر  %81,4فنسجل أن  ،أما حسب الوسط. الصالح للشربالماء 

فقط من األسر القروية  %16,1الحضرية تستفيد من هذه الخدمة في حين 

من األسر  %82,8أن لى إ نشيركما  .تقطن مسكنا متصال بهذه الشبكة

على  امتوفر امن األسر القروية يشغلون مسكن %90,4الحضرية مقابل 

 . الجهوي لصعيدالكهرباء على ا

هم  وإقليم الخميسات عمالتي الرباط وسال ،الوسط الحضريب

نسبا تفوق المعدل الجهوي،  واوسجل الشروباألحسن توفرا على الماء 

 نسبةببعمالة سال  ةمتبوع %21,8بنسبة  عمالة الرباطيتمثل الحال في 

-عمالة الصخيراتأتي توأخيرا  %84,1 نسبةثم إقليم الخميسات ب 88,8%

  .%92,2 نسبةب تمارة

األسر الحضرية تتوفر على مطبخ أو  جلإضافة إلى هذا، 

فقط  %18,1 إال أنه. %22,6و %20,1أي ما يمثل على التوالي  مرحاض

بالوسط أما فيما يتعلق . على حمام متوفرا امن بين هاته األسر تشغل مسكن

 .اتالمراحيض والحمامباألسر غير مجهزة فجل القروي، 
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 8004سنة  المتوفرة على الوسائل األساسية بالمسكن حسب محل اإلقامة سرنسبة األ: 80الجدول رقم 

 

 تجهيزات المسكن
  مجموع الجهة الخميسات تمارة-الصخيرات سال الرباط

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري

 1249 4986 2081 1046 4689 8882 1242 8981 8286 9840 4988 2980 9840 080 2180 مطبخ

 1242 1681 2286 6841 6986 2184 1148 4181 2982 9440 6281 2480 9242 080 2484 مراحيض

 4340 1481 1881 8242 1684 1180 4048 9182 1189 4842 9189 1689 2648 080 9281 حمام 

 2348 1681 8184 4641 1986 8481 4942 9182 9282 1442 186 8888 9841 080 2188 الشروب الماء

 2640 9084 8288 4242 1982 8188 2242 9281 2981 1242 6986 2089 9340 080 2680 الكهرباء

 9001 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر 
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بالشبكة العمومية نسبة األسر المرتبطة  أما بالنسبة للتطهير ،

 في حين أن ،%41,1 تسجل ،على الصعيد الجهوي ،للصرف الصحي

 .%11,4 بلغت نسبة األسر التي تستعمل الحفر الصحية كوسيلة للتطهير

حسب وسط  ألسر المرتبطة بشبكة التطهيراأما بخصوص توزيع 

من األسر مرتبطة بالشبكة  %86,8الوسط الحضري أن ب، فيالحظ اإلقامة

أما بالوسط القروي، . تستعمل الحفر للصرف الصحي %8,2العمومية و

تليها  %94,8فيالحظ أن الوسيلة األكثر استعماال هي الحفر الصحية بنسبة 

ثم تأتي في الرتبة الثالثة الشبكة العمومية بنسبة  %2,1اآلبار المفقودة بنسبة 

 .  %92,8بنسبة باقي الحاالت األخرى ثم  2,9%

حسب وسيلة التطهير  نسبة األسر:  88الجدول رقم

 8004بالجهة سنة  اإلقامةووسط 

 المجموع القرويالوسط  الحضريالوسط  وسيلة التطهير

 4181 289 8688 شبكة عمومية

 1184 9488 882 حفرة صحية

 981 281 088 بئر مفقود

 1980 9288 282 حاالت أخرى

 10080 10080 10080 المجموع

 9001 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر 
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 التمدين وتوزيع المراكز الحضرية بالجهة (7

 التمدين (8.2

حيث انتقلت  ،مثيلتها القروية يفوق اعرفت الساكنة الحضرية تكاثر

نسمة في  691.069نسمة بزيادة  1.212.699إلى  1.929.920األولى من 

تتعد  نسمة، وبالتالي لم 114.149إلى  190.619انتقلت الثانية من حين 

إذا أخذنا الوسطين . نسمة 92.820في الوسط القروي الزيادة اإلجمالية 

يقل عن نظيره الديمغرافي لتكاثر لمعدل السنوي ، فيالحظ أن المدمجين

بكل من عمالة الرباط وإقليم الخميسات، لكن هذا  على الصعيد الوطني

تمارة -عدل يفوق نظيره الوطني بكل من عمالتي سال والصخيراتالم

نجد أن معدل التكاثر  ،وباعتبار وسط اإلقامة. وكذلك بالنسبة للجهة

من نظيره  في المجال الحضري أكثر ارتفاعا نسبيا السنوي الديمغرافي

 .بالوسط القروي

42% 

4% 0% 4% 

50% 

نسبة األسر المرتبطة بشبكة التطهير بالجهة، سنة : 13البيان رقم 

2004 

 المجموع حاالت أخرى بئر مفقود حفرة صحية شبكة عمومية
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، بكثير نظيره على الصعيد الوطني يفوقإن مستوى التمدين بالجهة 

 %81و 1221 سنةبالمملكة  %91,9مقابل بالجهة  %48,2نسبة إذ سجل 

عماالت وإقليم الجهة، باستثناء وفيما يخص . 9001 سنة %99,1مقابل 

فهناك تفاوت مهم في  عمالة الرباط التي ال تتوفر على عالم قروي،

سنة  %62,9نسبة هو أضعفهم  الخميساتمستويات التمدين حيث أن إقليم 

سال  عمالتيفي حين بلغت هذه النسبة ب .9001 سنة %11,2و 1221

سنة  %44,1و %26,1و 1221سنة  %49و %29,9 تمارة-والصخيرات

 .على التوالي 9001

بالقسط  انساهمت وسال عمالتي الرباط وتجدر اإلشارة إلى أن  

من الساكنة  %49,2حوالي بهما حيث يتمركز األوفر في نسبة تمدين الجهة 

 إقليمتمارة و-عمالة الصخيرات تقاسم فيهتالوقت الذي الحضرية، في 

 .للجهة الحضرية اكزرمن سكان الم %94,1 الخميسات
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العمالة  ساكنة الجهة حسب زيادة توزيع:  88الجدول رقم

 اإلقليم ووسط اإلقامة ومعدل التكاثر اإلجمالي والسنوي أو

 8004و 8994سنتي 

 الوسط العمالة  أو اإلقليم
الزيادة 

 اإلجمالية

معدل 

التكاثر 

 اإلجمالي

معدل 

التكاثر 

 السنوي

 

 الرباط

 

 0,1 084 475 4 حضري

 - - - قروي

 0,8 042 475 4 المجموع

 

 سال

 2,8 6189 081 183 حضري

 1,8 1882 601 8 قروي

 2,2 3043 682 191 المجموع

 

 تمارة-الصخيرات

 

 5,3 2482 432 122 حضري

 3,9 1081 029 26 قروي

 4,9 6042 461 148 المجموع

 الخميسات

 2,6 9989 044 44 حضري

-989 770 7- قروي  -0,6 

 0,7 242 274 36 المجموع

 

 الجهة

 2,1 9982 032 354 حضري

 0,6 281 860 26 قروي

 1,1 8948 892 380 المجموع

 المجموع الوطني

 1,2 21,4 903 909 2 حضري

 0,5 5,5 449 696 قروي

 1,3 13,8 352 606 3 المجموع

  9001و  1221 ياإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنت:  المصدر

 8994سنتي  نسبة التمدن بالجهة:  23 الجدول رقم

 8004و

 8004 8994 العمالة  أو اإلقليم

 10080 10080 الرباط

 2681 2989 سال

 4481 4980 تمارة-الصخيرات

 1182 6289 الخميسات

 1840 2146 الجهة

 2248 2842 المجموع الوطني

  9001و 1221 ياإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنت: المصدر
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 البنية الحضرية (8.2

تجمعا حضريا من مختلف  11تضم البنية الحضرية للجهة 

ب  اننسمة وتساهم 900000 من تان كبيرتان وتأويان أزيدمدين .األحجام

مدينة واحدة تزيد ساكنتها عن من الساكنة الحضرية اإلجمالية،  49,9%

من ينة مدنسمة و 100000نسمة ومدينة أخرى يقطن بها أزيد من  900000

 من %6,2ب ة مساهم( نسمة 100000و 90000ما بين )الحجم المتوسط 

 90000وأربع مدن صغيرة تقل ساكنتها عن  حضريينللجمالي اإل المجموع

 أخيرا خمسومن السكان الحضريين  %1,4جتمعة حوالي نسمة وتأوي م

نسمة ويساهمون  10000عن  ايقل حجم الواحد منه ةكز حضريامر

 .من الساكنة الحضرية %9,9ب  فقط مجتمعين
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 للسكان  ةالديمغرافي المتغيرات (3

من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها  ةالديمغرافي المتغيراتتعد  

:  نذكر المتغيراتهذه  بينومن . الدراسات والتوقعات الديمغرافية

 .الزواجيةوالخصوبة والوفيات 

 الخصوبة (3-8

تعتبر الخصوبة أو الوالدة من المحددات األساسية للحركية 

الديمغرافية، حيث تستند الدراسات والبحوث لقياسها على مؤشرات 

أي متوسط عدد : المؤشر التركيبي للخصوبة عدة من بينها  إحصائية

  .األطفال الذي يمكن للمرأة أن تنجبه خالل حياتها اإلنجابية

 السن فئات نسب الخصوبة حسب:   24الجدول رقم

والمؤشر التركيبي للخصوبة  %)) و وسط اإلقامة

 8004و 8994سنتي  بالجهة

 2004إحصاء  1994إحصاء  السنوات

وسط 

 اإلقامة
 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري

82- 89 ,691 39,1 4,99 1981 9289 1981 

80- 84 9,80 140,1 0,29 2289 19981 4286 

82- 89 1,112 154,2 8,191 10981 16882 10881 

30- 34 8,199 168,1 0,160 10489 16981 11189 

32- 39 1,21 128,2 0,24 2481 8188 2289 

40- 44 0,10 72,2 2,19 9184 6281 9289 

42- 49 4,99 26,8 9,96 489 1181 889 

المؤشر 

التركيبي 

 للخصوبة

842 3,6 842 840 841 848 

 9001و 1221اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات   :المصدر  
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 انخفاضاأن المؤشر التركيبي للخصوبة عرف  ىوتجدر اإلشارة إل

 9,4انتقل معدل األطفال لكل امرأة من  ثحي ،ملموسا على مستوى الجهة

 ؛ أي بنسبة انخفاض وصلت إلى9001طفل سنة  9,1إلى  1221طفل سنة 

99,9%. 

الوسط بالوسط الحضري انخفاضا أكثر منه ب هذا وتعرف الخصوبة

إلى  1221طفل لكل امرأة سنة  9,9على التوالي من  تحيث مر ،القروي

 9,8إلى  1221طفل لكل امرأة سنة  6,2ومن  9001لكل امرأة سنة  طفلين

 .9001لكل امرأة  سنة 

 1,2وصل  سجل بعمالة الرباط أصغر مؤشر تركيبي للخصوبة

طفل لكل امرأة  9,1بعمالة سال ولكل امرأة  طفال 9,1لكل امرأة مقابل  طفل

 .تمارة وإقليم الخميسات-لة   الصخيراتعلى صعيد عما

  

 

التركيبي للخصوبة تطور المؤشر : 25الجدول رقم

 8004و 8994سنتي  حسب عماالت وإقليم الجهة

 السنوات  8994إحصاء    8004إحصاء 

 وسط اإلقامة حضري قروي المجموع حضري قروي المجموع

 الرباط 980 - 980 182 - 182

 سال  982 184 680 981 982 981

 تمارة-الصخيرات 982 689 681 981 984 981

 الخميسات 981 689 681 182 988 981

 المجموع 842 346 842 840 841 848

 9001و 1221اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات   :المصدر            
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إن انخفاض معدل األطفال لكل امرأة، يوضح تغييرا ملحوظا في 

الوسط بمدى استجابة األسر للبرامج التحسيسية لتنظيم األسرة سواء 

 .وكذا على المستوى الجهوي الحضري أو القروي

 الزواجية (3-8

يمكن تعريف الزواجية بدراسة العوامل الناتجة عن كل ربط أو 

هذه الظاهرة يمكن تصنيفها . زواج شرعي بين أشخاص من جنس مختلف

 :إلى حالتين 

  ؛)الزواج ألول مرة(الزواجية لدى العازبين 

  بعد فسخ الزواجية لدى من سبق لهم أن تزوجوا أكثر من مرة

 .العقد بسبب الطالق أو الوفاة

 

 

 

0 
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تطور المؤشر التركيبي للخصوبة حسب العماالت واإلقليم : 14االبيان رقم 
 2004و 1994،ما بين سنتي 

   2004إحصاء 

   1994إحصاء  
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الحالة  بحس ( سنة فأكثر 82)بنية ساكنة الجهة :  86الجدول رقم

 8004و 1994سنتي  العائلية والوسط والجنس

 لوسطا
الحالة 

 العائلية

 8004إحصاء  8994إحصاء 

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 حضري

 1082 6984 1988 1182 6981 1881 عازب

 9188 9189 9989 9082 9181 9089 متزوج

 981 688 082 980 289 084 أرمل

 989 281 088 989 180 082 مطلق

 قروي

 6880 6082 1989 6486 9289 1982 عازب

 9182  9281  9988 9981 9889 9982 متزوج

 182  982  084 989 282 180 أرمل

 988 1089 180 184 984 084 مطلق

 الجهة

 1081 6188 45,7 1088 6189 1482 عازب

 9986 9981 9982 9184 9988 9084 متزوج

 986 682 082 981 286 088 أرمل

 986 282 088 986 688 082 مطلق

 9001و 1221اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات   :المصدر  

تشير معطيات الجدول أعاله إلى أن ظاهرة العزوبة عرفت 

خفضت وقد ان. 9001و 1221انخفاضا ملموسا خالل الفترة الممتدة ما بين 

سنة  %19,4إلى 1221سنة  %14,2نسبة العزوبة على صعيد الجهة من 

 .عند اإلناث خالل نفس الفترة %61,8إلى  %61,9 نعند الذكور وم 9001

تمس العزوبة الساكنة الحضرية أكثر من الساكنة القروية وذلك 

 فظروو نالسكوالبطالة ) اقتصادية -بسبب التحوالت السوسيو

 .التي تعاني منها المدن أكثر من القرى( إلخ...المعيشة
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وبالمقابل عرفت نسب المتزوجين على مستوى الجهة ارتفاعا ما 

وانخفض هذا عند الذكور  نقطة 1,2يقدر ب  9001و 1221بين سنوات 

في االرتفاع أكثر  وتزيد هذه النسبنقطة عند اإلناث،  0,4ب  المؤشر

 .بالوسط القروي خاصة عند اإلناث

ويمثل  .%99,6تأتي فئة المتزوجين بالجهة في الصدارة بنسبة 

وهذا التباين  .عند اإلناث %99,1مقابل  %99,2المتزوجون عند الذكور 

الطفيف عند الذكور يمكن تفسيره بتعدد الزوجات رغم وتيرة انخفاضه 

وكذا إمكانية إعادة الزواج بين المطلقين واألرامل  خالل العقود األخيرة

 .الذكور أكثر من اإلناث

يالحظ أن الترمل والطالق يمس بشكل فائق  ،ومن جهة أخرى

ب األرامل والمطلقين على النساء أكثر من الرجال حيث ال تتعدى نس

عند  %2,2و %6,2عند الذكور، بينما تصل إلى  %0,8و %0,2التوالي 

اإلناث، وهذا راجع باألساس إلى سهولة إعادة الزواج عند الرجل وإلى 

 .مقارنة مع الرجال التفاوت في أمل الحياة عند الوالدة المرتفع عند اإلناث
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 معدل السن عند الزواج األول (6-6

بظاهرة  ةيمكن من خالل دراسة مؤشرات الزواج األول، اإلحاط

وتترجم نتائج الجدول أسفله . انتقال الساكنة من العزوبة إلى حالة أخرى

االتجاه البنيوي السائد والذي يعبر عن تأخر تدريجي في معدل السن عند 

 92مقابل )سنة  92,6 يالحو 9001بلغ بالجهة سنة  ثالزواج األول، حي

انخفاض هذا  مراعاةمع  1221سنة  98,9مقابل ( سنة على الصعيد الوطني

 92,1و سنة 60,8 والذي سجلعلى حد سواء اإلناث عند الذكور والمؤشر 

سنة على  92,8سنة و 61,2مقابل  1221سنة على التوالي خالل سنة 

 .9001التوالي خالل سنة 

عند الزواج األول عرف تطورا  يالحظ أيضا أن متوسط السن

ملموسا بالوسط الحضري مقارنة مع الوسط القروي وهو مرتفع عند 

 1221سنة  61,9انتقل بالوسط الحضري من  ثالذكور منه عند اإلناث، حي

سنة عند  94,1سنة إلى  92,2عند الرجال، ومن  9001سنة  69,9إلى 

 .اإلناث

 ثالوسط الحضري، حي فقد سجل نسبا أقل من ،أما بالوسط القروي

 99سنة إلى  96,2سنة عند الرجال، ومن  60,6سنة إلى  98,2انتقل من 

 .سنة عند اإلناث

وتفيد الدراسات الديمغرافية أن سبب تمديد السن عند الزواج األول 

فترة الدراسة والبطالة  (يرجع باألساس إلى أسباب اقتصادية واجتماعية 

 .)...مستوى المعيشةوالسكن و
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السن عند الزواج األول حسب :  27 الجدول رقم

 8004و 8994سنتي  الجنس والوسط بالجهة

 8004إحصاء  1994إحصاء  الجنس الوسط

 الحضري

 6989 31,2 الذكور

 9481 26,6 اإلناث 

 9284 28,7 المجموع

 القروي

 6086 28,9 الذكور

 9980 23,9 اإلناث 

 9482 26,4 المجموع

 الجهة

 الذكور

 اإلناث

 المجموع

30,8 

26,1 

28,2 

3849 

8641 

8943 

 8641 8648 اإلناث

 8943 8148 المجموع

 9001و 1221اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات   : المصدر

 مؤشر العزوبة النهائية (3-4

نسبة العازبين الذين  ىيدل مؤشر العزوبة النهائية أو العنوسة عل

وحسب  .سنة 19سنة ضمن العازبين البالغين أكثر من  99يفوق سنهم 

عند  ايتبين أنه أكثر ارتفاع ،المتعلقة بهذا المؤشر ةالمعطيات اإلحصائي

أكثر (من النساء المسنات  %6,2إذ نالحظ أن  ،اإلناث بالوسط الحضري

من الذكور  %6,6 طال زلن عازبات في الوقت الذي نجد فق )سنة 99من 

العزاب من نفس الفئة العمرية، مما يجعل النساء أكثر عرضة لظاهرة 

 .العزوبة من الرجال

 )سنة فأكثر 22البالغين (مؤشر العزوبة النهائية :  28 الجدول رقم

 8004و 8994سنتي  حسب الجنس ووسط اإلقامة

 الجنس
 8004إحصاء   8994إحصاء 

 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري

 686 680 686 982 182 982 الذكور

 682 182 186 082 082 180 اإلناث

 9001و 1221اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات   :المصدر
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إن افتحاص النسب المئوية للعزاب حسب فئات األعمار يبين أن 

بالوسطين الحضري  9001-1221الزواج المبكر قد تراجع خالل فترة 

بالنسبة لفئات األعمار  بالجهة، والقروي وكذلك حسب الجنس، حيث سجل

من النساء  %16,2و من الرجال %41حوالي ، سنة 92و 99المتراوحة بين 

 %22,2على التوالي هذه النسب في حين كانت  ،9001سنة  ال زالوا عزابا

 .1221من النساء سنة  %62,9من الرجال و

نسبة العازبين حسب فئات :    29الجدول رقم

 8994سنتي  األعمار والوسط والجنس بالجهة

 8004و

 الجنس الوسط
 8004إحصاء  8994إحصاء 

82- 89 80- 84 82- 89 82- 89 80- 84 82- 89 

 حضري

 4289 2988 2281 4689 2682 2281 الذكور

 1984 2882 2989 1180 2189 2088 اإلناث

 2089 8182 2982 9289 4882 2980 المجموع

 قروي

 2681 8288 2281 9181 8484 2280 الذكور

 6682 9182 8986 9282 1482 8681 اإلناث

 1886 4089 2989 1980 2482 2181 المجموع

 الجهة

 2440 9442 9943 6949 9843 9943 الذكور

 4346 6246 9840 3948 6843 1948 اإلناث

 2148 2942 9248 2440 2642 9448 المجموع

 9001و 1221اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات   :المصدر

  وفيات األطفال (3-2

 19الذين تقل أعمارهم عن  وفيات األطفالعدد  20يقدم الجدول 

الجهة حيث تبين المعطيات المدونة فيه أن هذه ب 9001سنة خالل سنة 

بحدة أكبر األطفال الذين يقل عمرهم عن سنة وذلك بنسبة  الظاهرة تمس

أما  .%99بنسبة ] 9-1]تفوق بقليل النصف، وتأتي بعد ذلك الفئة العمرية 

حسب الجنس، فيالحظ أن الذكور هم األكثر عرضة للوفاة من اإلناث في 

 . %98هذا السن المبكر بنسبة 
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بالوسط  ونوفالمتاألطفال  عددأما حسب الوسط، فيالحظ أن 

. من مجموع وفيات األطفال المسجلة بالجهة %81يشكل نسبة الحضري 

االعتبار سن المتوفى، فتبقى المالحظات المسجلة سابقا أما إذا أخذنا بعين 

 .سائرة المفعول

 

 

األطفال توزيع وفيات:  30الجدول رقم
1 

حسب فئات 

 8008االعتيادية بالجهة سنة اإلقامة  ومحل عماراأل

سن 

 المتوفى

 المجموع القروي الحضري

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

من  أقل

 سنة
149 194 899 69 69 64 901 192 363 

 829 24 29 36 16 96 883 91 22 سنة 8-4

 99 11 99 82 9 10 14 62 19 سنة 2-9

80-84 

 سنة
18 98 26 14 9 88 29 66 91 

 289 303 486 832 22 18 218 841 334 المجموع
 (المدنيةإحصائيات الحالة  ) 9009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة   :المصدر  

                                                 

1
 بمكان إقامتهموكذلك الذين لم يصرح  بالخارج االعتياديةيشمل المتوفين الذين توجد إقامتهم   
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 اإلجتماعية اتقطاعال. 4

          ة و التكوين  التربي 4.1

التعليم يشكل إحدى االهتمامات الكبرى التي  قطاع التربية و زالما

من خالل دمجه بين أولويات مخططات التنمية  تليها الدولة عناية خاصة

اإلقتصادية و اإلجتماعية وكذلك من خالل البرامج القطاعية أو المندمجة 

كالميثاق الوطني للتربية والتكوين من أجل خلق نظام تعليمي يساير 

  .متطلبات المغرب المعاصر و المنفتح على عالم التكنولوجيا و المعرفة

 األمية  ..8.8

آفة اجتماعية لكونها تساهم في عرقلة التنمية  ةاألميتعتبر 

االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات التي تستفحل في أوساطها، وبالتالي 

تنعكس سلبا على ظروف ومستوى العيش لدى المواطنين األميين بصفة 

 .خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة

تقدر نسبة  9001حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

مقابل   %69,9سنوات بالجهة ب  10األمية للسكان الذين تفوق أعمارهم 

ب  1221في حين قدرت هذه النسبة خالل سنة  ،على الصعيد الوطني% 16

ويظهر من خالل هذه المعطيات، أن هناك . على التوالي% 99و 11,9%

المجهودات تحسن سواء على المستوى الجهوي أو الوطني وذلك راجع إلى 

المبذولة في هذا المجال سواء من خالل دروس النظام التربوي أو دروس 

محو األمية التي تساهم بقسط كبير في اجتثات هذه اآلفة من المجتمع 

 .المغربي
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وحسب وسط اإلقامة، فإن األمية تستفحل بالوسط القروي بنسبة 

 %92,6مقابل  %98,6أكبر مقارنة مع الوسط الحضري، إذ تصل إلى 

فيتضح أن النساء بكال الوسطين  ،أما حسب الجنس. بالوسط الحضري

لتصل نسبة األميات يعانين أكثر من هذه الظاهرة وخاصة بالوسط القروي 

 .%49,6منهن 

ألشخاص عند ا نسبة األمية:  31 الجدول رقم

حسب عماالت وإقليم  فأكثر سنوات 80 البالغين

 8004سنة   وسطوالالجهة 

 سال الرباط الجنس الوسط
الصخيرات 

 تمارة
 الجهة الخميسات

 حضري

 16,6 20,3 19,8 17,8 12,3 ذكور

 35,5 44,9 38,2 37,7 28,6 إناث

 26,3 33,3 29,1 27,9 20,7 مجموعال

 قروي

 44,5 47,1 34,9 45,6 - ذكور

 72,3 76,0 57,9 74,2 - إناث

 58,3 61,7 46,2 59,6 - مجموعال

 المجموع

 21,8 36,1 23,3 19,7 12,3 ذكور

 42,1 62,4 42,6 40,0 28,6 إناث

 32,2 49,6 32,9 29,9 20,7 مجموعال

 9001اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  :المصدر 

 

في نسبة األمية  امن خالل قراءة الجدول أعاله يظهر أن هناك تفاوت

بعمالة  %69,2بإقليم الخميسات و %12,2 بلغتعماالت وإقليم الجهة حيث ب

بعمالة الرباط وهذا  %90,4بعمالة سال و %92,2تمارة و-الصخيرات

 .التفاوت راجع باألساس إلى أهمية السكان الحضريين لكل عمالة أو إقليم

يعانين من مشكلة األمية  يأما حسب الجنس، فيالحظ أن نسبة اإلناث الالت

 %19,2بإقليم الخميسات و %29,1سجلت نسبا مرتفعة وصلت إلى حدود 

أما  .بعمالة الرباط %98,2بعمالة سال و %10تمارة و-بعمالة الصخيرات

 .مما سجل لدى اإلناث بكثيربالنسبة للذكور، فسجلت نسبا تقل 
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بين  ةوجود عالقة وطيد يبينحسب فئات األعمار  األميةإن تحليل 

النسبة انتقاال من فئة الشباب السن، حيث يالحظ تزايد في هذه ونسبة األمية 

 :إلى فئة المسنين كما يوضح الجدول أسفله 

 

نسبة األمية حسب فئات األعمار :  32الجدول رقم

 8004ووسط اإلقامة وعماالت وإقليم الجهة سنة 

فئات 

 األعمار

 الجهة الخميسات تمارة -الصخيرات ســال الربـاط

 قروي حضري قروي حضري قروي حضري قروي حضري حضري

80-84 981 982 9981 680 889 686 9689 982 9081 

82-84 286 1689 1288 1688 9880 1684 1881 1989 1186 

82-34 1180 9688 2281 9982 1484 9880 2980 9189 9281 

32-49 9182 6484 4880 1189 2281 1182 4482 6681 4981 

فما  20

 فوق
1981 9284 8489 2181 8988 4089 8282 9981 8889 

 2143 8643 6842 3343 4648 8948 2946 8249 8042 المجموع

 9001اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة :  المصدر          
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 التمدرس  8.8.4

 تمدرس األطفال 

من ( 1221إحصاء ) %49يقدر معدل التمدرس في الجهة بحوالي 

من خالل معطيات الجدول ( سنة 16-8) التمدرس السكان الذين هم في سن

، ويختلف هذا المعدل حسب العماالت واإلقليم حيث يبلغ أكبر نسبة أسفله

بعمالة  %42,9تمارة و-بعمالة الصخيرات %42,8بعمالة الرباط و 82,8%

فقط بإقليم الخميسات وهذا راجع بالطبع إلى أهمية  %94,9سال مقابل 

إلقليم حيث أن نسبة التمدرس بهذا الوسط تبقى السكان القرويين بهذا ا

 .%16,6ضعيفة 

 بالوسط مهمة جدحسب وسط اإلقامة، فإن نسبة التمدرس 

بالوسط القروي، أما حسب   46,0% مقابل 84,9%تبلغ  الحضري حيث

حيث  مقارنة مع اإلناث، الجنس فإن معدل التمدرس مرتفع عند الذكور

 .لدى اإلناث %22,1مقابل  %80,9سجل 

نسبة تمدرس األطفال البالغين من :  33 الجدول رقم

 سنة حسب الجنس ووسط اإلقامة 83إلى  1 العمر

 سال الرباط العمالة أو اإلقليم
 -الصخيرات

 تمارة
 الجهة الخميسات

 8488 8480 8289 8189 2981 ذكور 

 8188 8088 8182 4486 8489 إناث حضري

 8182 8180 8988 8088 8288 المجموع 

 9281 9488 4989 9081-  ذكور 

 6986 9482 9482 9182-  إناث قروي

 1280 1686 2981 6482 - المجموع 

 8089 2488 8182 8082 2981 ذكور 

 2281 1982 4188 4182 8489 إناث المجموع

 4980 9489 4288 4289 8288 المجموع 
  1221 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى : المصدر         

  7122 رالسلسلة الجهوية أكتوب -  1222السلسلة اإلقليمية أكتوبر  -
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  سنوات فأكثر 80الساكنة المتمدرسة ذات 

على الصعيد الجهوي، تفوق نسبة األشخاص الذين لم يلجوا قط أية 

حيث سجل  9001خالل سنة  مؤسسة تعليمية نظيرتها على الصعيد الوطني

وبخصوص باقي مستويات . الثانيب %60,6باألول مقابل فقط  69,1%

، باستثناء الدراسة فنسبها بالجهة تقل عن مثيالتها على الصعيد الوطني

وذلك راجع  %2مقابل  %2,1أي  ،التعليم العالي الذي يحدث فيه العكس

 %9وهكذا نسجل ، إلى تمركز المؤسسات التعليمية الجامعية بعاصمة الجهة

 واإلعدادي في االبتدائي %98,2مقابل  %92,9وفي التمهيدي  %9,1مقابل 

 .والثانوي

نجد  اإلقامة بدون التمييز بين وسطأما حسب العماالت واإلقليم و

 نسبةب الخميساتبإقليم  'دراسي دون أي مستوى'األشخاص من أعلى نسبة 

بعمالة سال  %60,1و تمارة-بعمالة الصخيرات %66,1مقابل  12,2%

تم تسجيل  ،وفيما يخص المستوى التمهيدي. بعمالة الرباط %91,9وأخيرا 

أما . %9,9نسبا ضعيفة ومتقاربة بين عماالت وإقليم الجهة ال تتعدى 

أكبر نسبة ب  فعمالة سال سجلتوالثانوي،  واإلعدادي المستوى االبتدائي

ثم تأتي عمالة ( %92,2أي )تليها عمالة الرباط بفارق ضئيل  20,1%

وفي األخير يأتي إقليم الخميسات ب  %94,9تمارة بما قدره -الصخيرات

 .مسجال بذلك أضعف نسبة 19%

المرتبة األولى عمالة  حيث نجد في العالي يأتي التعليمفي األخير 

 %4,4تمارة ب -تليها عمالتي سال والصخيرات %14,9الرباط بنسبة 

على التوالي وفي األخير نجد إقليم الخميسات بنسبة ضعيفة تقدر  %4,9و

وهذا راجع باألساس إلى بعد هذا اإلقليم عن المؤسسات التعليمية  %6,1ب 

 . الجامعية مقارنة مع باقي عماالت الجهة
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 8004سنة لدراسة وو سط اإلقامة سنوات فأكثر حسب مستوى ا 10الساكنة ذات  توزيع :  34 الجدول رقم

مستوى 

 الدراسة
 الرباط

  مجموع الجهة الخميسات تمارة-الصخيرات سال

 المجموع قروي حضري
حضر

 ي
 المجموع قروي حضري المجموع قروي حضري المجموع قروي

 6981 9880 9282 1282 2181 6682 6681 1982 9286 6081 9888 9889 9189 بدون

 980 989 182 989 986 981 182 182 182 981 188 981 184 التمهيدي 

 9981 9186 9984 9684 9989 9982 9889 6086 9482 9282 9286 9282 9681 االبتدائي 

 1488 1088 1281 1682 288 1882 1889 1188 1289 1282 288 9089 1888 اإلعدادي

 1680 682 1981 484 686 1688 1181 989 1982 1682 989 1181 1481 الثانوي

 281 181 1189 681 082 281 489 980 281 484 088 889 1489 العالي

 80040 80040 80040 80040 80040 80040 80040 80040 80040 80040 80040 80040 80040 المجموع 

 9001 لسنةاإلحصاء العام للسكان والسكنى  : المصدر    
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     يةالنظامية و محو األمالتربية 

 محو األمية 

بلغ عدد المستفيدين من دروس محو األمية التي تمت بالمراكز التابعة 

و ذلك برسم الموسم   ومستفيدة، امستفيد 1246لمديرية  التعاون الوطني 

و قد حضيت هذه العملية بإقبال مجموعة من .  9002-9008الدراسي 

المستفيدين  من مختلف عماالت و إقليم الجهة بحيث سجلت أعلى نسبة 

بعمالة  %16بإقليم الخميسات ، % 92،  % 12مشاركة بعمالة سال حوالي 

 . تمارة-بعمالة الصخيرات % 2الرباط  و 

 

مساهمة التعاون الوطني في حمالت محو األمية    :32الجدول 

 8009-8001الموسم 

 8001فضاءات محو األمية حسب العمالة أو اإلقليم، 
 اإلقليم/العمالة

 المستفيدون المراكز المؤطرون

 الرباط 222 5 3

 سال 813 15 0

 تمارة-الصخيرات 153 5 5

 الخميسات 485 12 13

 المجموع 673 1 37 21

 .9008مديرية  التعاون الوطني : المصدر                                

 

    19 امركز 37موزعين على مكونا  91بلغ عدد المكونين بالجهة        

       عمالتي الرباط بكل من  9بإقليم الخميسات ،  19بعمالة سال و   منهم

 .تمارة -و الصخيرات
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 تطور أعداد المتمدرسين   3.8.4
 

 :يتشكل  قطاع التعليم من المستويات اآلتية

 :التعليم األولي 

و هو يشمل بدوره نوعان من المؤسسات، الكتاتيب القرآنية  والتي يتلقى فيها  

األطفال تعليما أوليا تقليديا ،و دور الحضانة و رياض األطفال بحيث  تمكن من 

 . إعطاء األطفال تكوينا قائم على وسائل عصرية 

 :يم االبتدائيالتعل 

تستغرق الدراسة بهذا المستوى  ست سنوات و يستقبل األطفال الذين تتراوح  

سنة و يؤدي عند نهاية الدراسة به إما إلى التعليم  11و        2أعمارهم ما بين

الثانوي اإلعدادي أو إلى التكوين المهني  و ذلك وفق  ميوالت و مؤهالت و 

 .قدرات التالميذ 

 :انوي اإلعداديالتعليم الث 

المتراوحة أعمارهم ما بين  سنوات و يستقبل التالميذ 6تستغرق الدراسة به  

و بعد استكمال  .سنة و الذين أتموا تعليمهم بالمستوى االبتدائي  11و  19

الدراسة بهذا المستوى يمكن توجيه التالميذ إما إلى التعليم الثانوي التأهيلي 

 .ين المهنيالعام أو التقني أو إلى التكو

 :التعليم الثانوي التأهيلي

السنة الثالثة من التعليم الثانوي  يستقبل هذا السلك التالميذ الذين أتموا بنجاح 

اإلعدادي و واختاروا إتمام دراستهم بإحدى الشعب التعليم العام أو التقني  و 

 .سنة 14و  19غالبا ما تتراوح أعمارهم بين 

 :  التعليم العالي 

يواصل الطلبة الحاصلون على شهادة الباكلوريا دراستهم بالجامعات و المعاهد 

و بالمدارس العليا لألساتذة ومراكز تكوين المعلمين و المراكز التربوية 

 .   الجهوية و مراكز التكوين المهني أو بمؤسسات التعليم و التكوين خارج الوطن
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 التعليم األولي  

التعليم األولي بالجهة ، وبشكل متزايد، أعداد توافد على مؤسسات ت

القرآنية  أو بالمؤسسات  كتاتيبمهمة من األطفال سواء تعلق األمر بال

و تعد هذه المرحلة أساسية في مجال التربية والتعليم، حيث يمكن . العصرية

األطفال الذين لم يبلغوا سن التمدرس من االنسجام بكل سهولة في مجال 

توضح . ةوالقراء للكتابةتئناس في تعلم المبادئ األساسية التربية واالس

  .المعطيات أدناه وضعية هذه المرحلة التعليمية بالجهة

 

 توزيع تالميذ و مربو التعليم األولي العصري بالجهة     :  36 الجدول رقم

 8009-8001السنة الدراسية  

 
 العمالة أو اإلقليم

 التعليم العصري التعليم القرآني

 اإلناث منهم التالميذ بونالمر اإلناث منهم التالميذ

 2128 19962 496 4373 8882 الرباط

 1996 2629 - 186 563 سال

 1899 6826 328 2982 6117 تمارة-الصخيرات

 291 1862 214 3071 2918 الخميسات

 83492 82622 1038 10612 22080 المجموع

 9002السنوية للمغرب سنة  النشرة اإلحصائية   :المصدر         
 

 تيتبين من خالل الجدول أعاله، أن الكتاتيب القرآنية للجهة استقبل

. إناثا %18منهم  9002-9008خالل الموسم الدراسي  ،تلميذا 99080

بعمالة سال  %989 : ويتوزعون على العماالت واإلقليم على الشكل التالي

بعمالة  % 9484بإقليم الخميسات و % 9289بعمالة الرباط و %1089و

وقد وصل عدد المربيين بهذه المؤسسات ما يناهز . تمارة-الصخيرات

 .    تلميذا لكل مربي على الصعيد الجهوي 91مربيا؛ أي بمعدل  1068
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فقد بلغ عدد التالميذ خالل الموسم  أما بخصوص التعليم العصري،

من %  1888تلميذا، وتشكل اإلناث  94294 حوالي9002-9008الدراسي

منهم تابعوا تعليمهم األولي العصري بمدارس % 1986كما أن . هذا العدد

     تمارة-بعمالة الصخيرات % 11بعمالة سال و% 61عمالة الرباط و

 . فقط بإقليم الخميسات%   282

  التعليم االبتدائي 
 التعليم العمومي -

التعليم االبتدائي حسب وسط اإلقامة وعماالت وإقليم عدد التالميذ :  32الجدول رقم
 8009-8001الجهة السنة الدراسية 

 الوسط القــروي الوسطين  مجموع   
 العمالة أو اإلقليم

 المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث

 الرباط - - 69814 12102

 سـال 2628 1669 81692 10464

 مارةت-اترالصخي 16212 2211 19181 91941

 الخميسات 62412 12012 21010 92014

 الجهة 60033 82088 886400 802464

 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة   :المصدر                                       

بلغغغ عغغدد التالميغغذ الغغذين تغغابعوا دراسغغتهم بغغالتعليم االبتغغدائي خغغالل الموسغغم 

      تلميغغغغغذا، إذ تمثغغغغغل الفتيغغغغغات  992100بالجهغغغغغة  9002-9008الدراسغغغغغي 

تحتضغغن عمالغغة سغغال أكبغغر نسغغبة للتالميغغذ ضغغمن العغغدد اإلجمغغالي %. 1489

% 1282مقابغغل % 9886يليهغغا إقلغغيم الخميسغغات ب% 6489لتالميغغذ الجهغغة  

بعمالغة % 1189تمارة في حين التتعدى هذه النسبة -فقط بعمالة الصخيرات

 . الرباط
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من عدد % 4689أما حسب الوسط، فيستحوذ الوسط الحضري على نسبة   

بالجهغة   9002-9008التالميذ الذين تابعوا دراستهم خالل الموسم الدراسي 

 .بالوسط القروي% 9289مقابل 

هيئة التدريس بالتعليم االبتدائي  حسب الجنس والوسط و عماالت :  33الجدول رقم
قليم الجهة السنة الدراسية  2002-2003 وا 

 الوسط القروي مجموع الوسطين
 العمالة أو اإلقليم

 المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث
 الرباط - - 0232 0145
 سـال   335 011 2412 0424
 الصخيرات ــ تمارة 441 213 0322 244
 الخميسات 0455 455 2514 215
 الجهة 2560 336 7234 4774

 2112اإلحصائية السنوية للمغرب سنة النشرة  :المصدر     

 7934، بلغ عدد المدرسين بالجهة 2009-2008خالل الموسم الدراسي 

من هيئة التدريس المزاولة % 2081مدرسا، حيث تمثل نسبة النساء 

من هذا العدد % 2488أما حسب التوزيع الجغرافي، فيالحظ أن . بالجهة

ومن . لوسط القرويبا %6989يزاول مهامه بالوسط الحضري مقابل 

من العدد اإلجمالي لهيئة التدريس يوجد بعمالة % 6181ناحية أخرى فإن 

تمارة -بعمالة الصخيرات% 1482بإقليم الخميسات مقابل % 6982سال و

 %.1982أما عمالة الرباط فال تتعدى النسبة المسجلة بها 
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عماالت و إقليم  و توزيع مؤسسات التعليم االبتدائي حسب الوسط:  32الجدول رقم 
 2002-2003الجهة 

 الوسط القروي مجموع الوسطين 
 الفرعيات المجموع الفرعيات المجموع  

 الخميسات 307 103 307 138
 الرباط - - 1 82
 سال 34 15 37 122

67 31 23 29 
-الصخيرات

 تمارة 
 مجموع الجهة  370 141 376 409

 2002السنوية للمغرب سنة  النشرة اإلحصائية :المصدر           

 

توزيع الحجرات  حسب الوسط و العمالة و اإلقليم للموسم الدراسي :  40الجدول رقم 
2003-2002 

 المجموع قروي حضري
 اإلقليم/العمالة

 المجموع 
المستعملة 

 المجموع  منها
المستعملة 

 المجموع  منها
المستعملة 

 منها
 الرباط 035 1 446 1 0 0 035 1 446 1
 سال 733 1 030 2 208  240  525 1 790 1

-الصخيرات 906  057 1 315  375  591  682 
 تمارة

 الخميسات 766 1 999 1 275 1 466 1 491  533 
 الجهة 440 5 532 6 798 1 081 2 642 3 451 4

 2112 -2111األكاديمية الجهورية للتربية و التكوين الموسم الدراسي  :المصدر
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مؤسسة تعليمية للتعليم االبتدائي برسم الموسم  102تتوفر الجهة على 

منها،  كما    % 2989،  ويضم الوسط الحضري  9002-9008الدراسي 

،  تليه في ذلك عمالة  %6684يعرف إقليم الخميسات تمركز أغلبيتها أي 

بعمالة الصخيرات  % 1286و %90، عمالة الرباط ب  %9288سال ب

ترجم هذا التوزيع اهتمام الوزارة المتزايد بإقليم الخميسات  تمارة ، و ي–

من حيث البنية التحتية في المجال التعليمي  خاصة بالوسط القروي بحيث 

من العدد اإلجمالي  %49شكلت حصة المؤسسات بهذا الوسط  حوالي 

 6532وتتوفر المؤسسات التعليمية بالجهة على . للمؤسسات بهذا اإلقليم 

حجرة مستعملة، كما تتوزع هذه الحجرات  بين  9110حجرة منها 

 .حجرة بالوسط القروي  9081حجرة بالوسط الحضري و  1191

أن عدد التالميغذ لكغل مغدرس  إلى معطيات أعاله يمكن اإلشارةالومن خالل 

تلميغذا بالوسغط الحضغري  61بالنسبة لمجموع الجهة، مقابل  92بلغ حوالي 

أمغغا فيمغغا يخغغص عغغدد التالميغغذ لكغغل حجغغرة أو فصغغل . يبالوسغغط القغغرو 96و

تلميغغذا  64دراسغغي فغغيالحظ تفغغاوت كبيغغر بغغين الوسغغطين حيغغث تغغم تسغغجيل 

 .تلميذا بالوسط القروي 92بالوسط الحضري مقابل 

 التعليم الخصوصي   

استقبلت المؤسسات الحرة للتعليم االبتدائي خالل الموسم الدراسي 

 % 1886تمثل الفتيات نسبة . يذاتلم 91610حوالي    9008-9002

وعلى صعيد العماالت واإلقليم تشكل عمالة . من العدد اإلجمالي للجهة

     ، تليها عمالة سال بنسبة % 1281الرباط أكبر نسبة تقدر بحوالي 

وأخيرا إقليم  %1182تمارة بنسبة -ثم عمالة الصخيرات % 61

 . للجهةفقط من العدد اإلجمالي   % 184الخميسات بمعدل 
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الخاص حسب االبتدائي توزيع عدد التالميذ بالتعليم :  48 الجدول رقم          

 8009-8001عماالت وإقليم الجهة السنة الدراسية 

العمالة أو  الذكور اإلناث المجموع 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد اإلقليم

 الخميسات 1,1 2141 1,4 2211 1,4 1122

 الرباط 14,1 21142 14,5 22512 14,1 11131

 سال 11,1 3313 11,1 1131 11 24141

-الصخيرات 21,4 1321 25,2 1411 21,3 4455
 تمارة

 الجهة 455 84018 455 81742 455 04315

 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة   :المصدر
 
 

 :التعليم الثانوي اإلعدادي

 التعليم العمومي -

التالميذ الذين تابعوا دراستهم داخل مؤسسات التعليم بلغ عدد 

العمومي للجهة بالمستوى الثانوي اإلعدادي ، خالل الموسم الدراسي 

 %1282تلميذا، حيث تمثل الفتيات نسبة  160.221حوالي  9008-9002

و يحتضن الوسط الحضري نسبة مهمة من مجموع تالميذ  . من هذا العدد

     %8486هذا المستوى  مقارنة مع الوسط القروي مسجال على التوالي 

 .  %1984و 
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عدد تالميذ التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي  حسب وسط اإلقامة  : 48 الجدول رقم

 8009-8001راسية والجنس بعماالت وإقليم الجهة  لسنة الد

 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة   :لمصدرا

 

أما حسب العماالت واإلقليم، فقد استقبلت عمالة سال أكبر نسبة ب 

-بعمالة الصخيرات % 1288بإقليم الخميسات و %90، مقابل 1088%

و يظل التفاوت بين الوسطين   .بعمالة الرباط%  1286تمارة وأخيرا 

الحضري و القروي أيضا قائما من حيث عدد المتمدرسين بهذا المستوى،  

سجلت بإقليم الخميسات   %6282إذ ال تتعدى أعلى  نسبة بالوسط القروي 

 نفي حين سجلت أدنى نسبة للمتمدرسي.ري بالوسط الحض % 2681مقابل 

بالوسط الحضري  %  2984بعمالة سال مقابل    %186بالوسط القروي 

  .بنفس العمالة  

 

 

 

 

 

 

 

العمالة أو  القروي المجموع
 اإلناث النسبة  المجموع النسبة  اإلناث النسبة  المجموع النسبة  اإلقليم

 الخميسات 3537 36,6 9665 36,9 10872 41,5 26202 100,0

100,0 25256 49,4 12480 0,0 0,0 0,0 0,0 
 الرباط

 سال 951 41,7 2279 4,3 24885 46,7 53310 100,0

100,0 25926 18,1 4705 18,1 4705 46,8 2202 

-الصخيرات
 تمارة

 الجهة 6690 40,2 16649 12,7 60919 46,6 130694 100,0
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التعليم الثانوي اإلعدادي ب الفصول والحجرات المستعملةو عدد المؤسسات:  43 لجدول رقما

 8009-8001حسب الوسط وعماالت وإقليم الجهة السنة الدراسية العمومي  

 

العمالة 

أو 

 اإلقليم

 المجموع الوسط القروي الوسط الحضري

 الفصول الحجرات المؤسسات الفصول الحجرات المؤسسات الفصول الحجرات المؤسسات

 826 803 69 - - - 826 241 69 الرباط

 1452 997 19 74 51 1 1378 803 41 سال 

صخيال

رات 

 تمارة

20 

382 571 

4 91 128 94 473 699 

الخمي

 سات
10 

241 446 
19 194 277 99 435 723 

 3700 2708 889 479 336 86 3221 2372 103 الجهة

 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة   :المصدر         
 

-8001عماالت وإقليم الجهة السنة الدراسية ، هيئة التدريس حسب الوسط : 44  لجدول رقما

8009 
 

 الوسط القــروي                 الوسط الحضري  قروي             + حضري  
 

 اإلنــاث المجموع اإلنــاث المجموع اإلنــاث المجموع
 

 الجهة   238 622 375 2 290 4 613 2 912 4

 الخميسات   103 359 224 619 327 978

 الرباط   - - 889 381 1 889 381 1

 سـال    46 93 876 652 1 922 745 1

808 475 638 386 170 89 
الصخيرات   

 ــ تمارة

  9002  النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة :المصدر           

 



 85 

  أما فيما يخص هيئة التدريس بالجهة، فقد بلغ عددهم حوالي 

موزعين على صعيد العماالت واإلقليم ( منهم إناثا %54)إطارا  4912

 %1282بعمالة الرباط و %9881بعمالة سال و %6989:على النحو التالي 

 .تمارة-بعمالة الصخيرات %12819الخميسات و مبإقلي

وحسب الوسط، يستقبل الوسط الحضري النصيب األكبر من 

من هيئة التدريس تعمل بالمدن، تمثل منهم اإلناث  %8486األطر، حيث أن 

 .منهم إناثا %6889فقط بالوسط القروي،  %1984، و%9986حوالي 

 

 التعليم الخصوصي

تستقطب مؤسسات التعليم الخصوصي  أعداد مهمة من تالميذ 

تلميذ  شكلت نسبة  10996المستوى الثانوي اإلعدادي  بحيث بلغ عددهم 

  و يشكل تالميذ عمالة الرباط أغلبهم وذلك بنسبة .% 1988اإلناث منهم 

تمارة ب -ثم عمالة الصخيرات  % 99تليها في ذلك عمالة سال ب  % 92

في حين ال تتعدى نسبة تالميذ هذا المستوى  بالمؤسسات الخاصة . % 11

 .بإقليم الخميسات  % 2

بالمستوى توزيع عدد تالميذ التعليم الخصوصي :  42الجدول رقم

 8009-8001 حسب عماالت وإقليم الجهة، السنة الدراسيةإلعدادي انوي الثا

 اإلنـــاث الذكور  المجموع

 العدد % العدد % العدد % 

 الخميسات   249 5 374 7 623 6

 الرباط   948 2 61 259 3 57 207 6 59

 سـال    966 20 322 1 23 288 2 22

14 1 435 13 766 14 669 
الصخيرات ــ   

 تمارة

 الجهة  832 4 100 721 5 100 553 10 100

  2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة   :المصدر
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 التعليم الثانوي التأهيلي 

 التعليم العمومي -                  

العمومي حسب  التأهيلي عدد تالميذ التعليم الثانوي:  46 الجدول رقم

 8009-8001وسط اإلقامة وعماالت وإقليم الجهة، السنة الدراسية 

 الوسط القــروي                 الوسط الحضري  قروي             + حضري   

 اإلنــاث المجموع اإلنــاث المجموع اإلنــاث المجموع  

 الخميسات   328 1 932 2 273 5 166 10 601 6 098 13

 الرباط   - - 603 10 483 20 603 10 483 20

 سـال    450 845 529 15 890 28 979 15 735 29

13 221 7 087 
12 167 6 553 

1 054 534 
الصخيرات ــ   

 تمارة

 الجهة  312 2 831 4 958 37 706 71 270 40 537 76

  2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة   :المصدر

 

 

 

 

0 
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توزيع تالميذ التعليم الخصوصي بالمستوى الثانوي اإلعدادي : 16البيان رقم 
 2009-2008للموسم الدراسي 

 %اإلنـــاث 

 %الذكور  

 %المجموع 
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بلغ عدد التالميذ الذين تابعوا دراستهم بمستوى  الثانوي التأهيلي العمومي   

و تشكل اإلناث   9002-9008تلميذ برسم     الموسم الدراسي   42964

9982 % 

وعلى مستوى عماالت وإقليم الجهة، تحظى عمالة سغال بغأكبر نسغبة لعغدد   

  %9288 مقابغل،  %6882 التالميغذ المسغجلين بهغذا السغلك وذلغك بحغوالي

وأخيغغغرا إقلغغغيم . % 1486تمغغغارة ب-بعمالغغغة الربغغغاط ، وعمالغغغة الصغغغخيرات

 . %14,1الخميسات ب 

من التالميذ يتابعون دراستهم بمؤسسات  %26وحسب الوسط، نالحظ أن   

فقط يتابعون تعليمهم بالوسط  % 286تعليمية حضرية، في حين أن 

تعليمية، حيث أن ونفس المالحظة تنطبق على المؤسسات ال. القروي

 .منها تتمركز بالوسط الحضري 8989%

 

بالتعليم  هيئة التدريس :  42  الجدول رقم

 الوسطالثانوي التأهيلي العمومي حسب 

 8009-8001السنة الدراسية 

         

 

 

 

 

 

 

 
 
  2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة   :لمصدرا

 

 

 

 الوسط القروي                     الوسط الحضري  قروي            + حضري   

 اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع  

 الخميسات   39 161 117 434 156 595

 الرباط   - - 740 145 1 740 145 1

 سـال    15 36 512 052 1 527 088 1

657 311 593 286 64 25 
الصخيرات ــ 

 تمارة

 الجهة  79 261 655 1 224 3 734 1 485 3
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 التأهيلي بالتعليم الثانوي توزيع المؤسسات  :41 الجدول رقم

 8009-8001العمومي حسب الوسط  السنة الدراسية 

 

 2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة   :لمصدرا

 

 

 

 

 الثانوي    التعليم توزيع الفصول و الحجرات  المؤسسات      :49 لجدول رقما

 8009-8001 العمومي،  السنة الدراسية التأهيلي

 2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة   :لمصدرا

 

 الوسط القروي                     قروي            + حضري   

 الملحقات الثانويات الملحقات الثانويات  

 الجهة - 11 6 76

 الخميسات   - 7 - 16

 الرباط   - - - 21

 سـال    - 1 4 21

 الصخيرات ــ تمارة   - 3 2 18

            المجموع  
 الوسط 

 الحضري 

الوسط       

   القروي              

 الحجرات الفصول الحجرات الفصول الحجرات الفصول

356 290 290 224 85 66 
  

 الخميسات

 الرباط   - - 643 638 643 638

 سـال    24 22 576 750 600 774

364 281 333 250 32 31 

  

الصخيرات 

 ــ تمارة

 الجهة 121 139 693 1 011 2 814 1 132 2
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،  لفصغ 2132 حجغرة و 1814 ثانويغة تضغم 42تتوفر الجهغة علغى         

أما عدد التالميذ الذين تابعوا دراستهم في هذا السلك برسم السنة الدراسية 

 %9982تلميذ، حيث تشغكل اإلنغاث حغوالي  537 76فقد بلغ   9008-9002

 .من هذا العدد 

أما فيما يخص هيئة التدريس داخل الجهة، فقد بلغ عدد المدرسين 

وبذلك يكون متوسط عدد التالميذ . أستاذ 6189المزاولين بهذا السلك       

التالميذ في كل أما معدل عدد . تلميذا 99لكل أستاذ على الصعيد الجهوي 

 37  مقابل تلميذا على صعيد الجهة،  62حجرة أو فصل فقد وصل إلى 

تلميذا بإقليم  37تلميذا بعمالة سال و    38تمارة و-تلميذا بعمالة الصخيرات

 .تلميذا بعمالة الرباط  32الخميسات و

يعرف تتوزع هيئة التدريس حسب الوسط بشكل يتوافق مع توزيع        

بحيث يعرف بدوره  تمركزا   الثانوي التأهيليلسلك للتعليمية المؤسسات ا

و . بالوسط القروي   % 489مقابل  % 2989 بالوسط الحضري،بنسبة

يتماشى هذا التوزيع أيضا مع توزيع التالميذ حيث  أن معدل عدد التالميذ 

 99 تلميذا في حين وصل إلى  18لكل مدرس بالوسط القروي ال يتعدى 

 .معدل بالوسط الحضريتلميذا في ال
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 التعليم الخصوصي -

على غرار الصعيد الوطني عرف قطاع التعليم الخصوصي بالجهة 

ارتفاعا ملموسا وذلك لالهتمام الذي تعيره الدولة لهذا القطاع، إضافة إلى 

من مجموع  %1088نوعية وجودة التلقين به، حيث أصبح يمثل ما يناهز 

وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة الفتيات . تالميذ التعليم الثانوي على صعيد الجهة

من العدد اإلجمالي  %6882الالتي يتابعن دراستهن بهذا السلك تصل إلى 

 .للتالميذ المسجلين بالتعليم الخصوصي

 

توزيع عدد تالميذ التعليم الثانوي :  20الجدول رقم

وإقليم الجهة، السنة   الخصوصي حسب عماالت

 8009 -8001الدراسية 

 اإلناث الذكور المجموع
 العدد % العدد % العدد % 
 الخميسات   200 5,4 465 8,3 665 7,2 

 الرباط   298 2 62,3 2829 50,8 127 5 55,4

 سـال    848 23,0 1898 34,1 746 2 29,7

 الصخيرات ــ تمارة   342 9,3 378 6,8 720 7,8

 الجهة 3688 100 5570 100 9258 100

  9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة   :المصدر

أما على صعيد العماالت واإلقليم، شكلت عمالة الرباط أكبر نسبة 

-فعمالة الصخيرات %9284ثم عمالة سال بنسبة  %9981تقدر بحوالى 

 .%489بإقليم الخميسات بنسبة  ةمتبوع %488تمارة ب بنسبة 
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 التعليم العالي 

يساهم التعليم العالي إلى جانب مراكز تكوين األطر في تطوير 

البحث العلمي والرفع من مستوى الثقافة والعلوم لدى الطلبة قصد تلبية 

وهكذا فإن قطب الرباط . حاجيات سوق الشغل من األطر وخريجي المعاهد

وى الجهة، إذ يلعب دورا أساسيا في ميدان الثقافة والبحث العلمي على مست

من المالحظ أن المؤسسات والتجهيزات التعليمية كافية ومتوفرة بشكل يلبي 

حاجيات سكان الجهة، بل أكثر من ذلك يجعل من هذه األخيرة قبلة لتوافد 

العديد من الطلبة من جل عماالت وأقاليم المملكة وذلك بفضل تمركز جامعة 

سويسي وجامعة محمد محمد الخامس بفرعيها، جامعة محمد الخامس ال

 .الخامس أكدال، باإلضافة إلى باقي المؤسسات والمعاهد العليا

تستقطب جامعة محمد الخامس بفرعيها طلبة من مختلف أرجاء 

عماالت وأقاليم المملكة وكذا الطلبة األجانب، وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين 

-9008طالب خالل السنة الجامعية  656 37بالسلكين األول والثاني 

من العدد  %184أما األجانب فيمثلون % 1289اإلناث منهم  لتمث، 9002

من مجموع الطلبة مسجلون بجامعة محمد  %9482اإلجمالي، كما أن 

 .مسجلون بجامعة محمد الخامس السويسي %1981الخامس أكدال و

تستأثر كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأعلى نسبة 

المسجلين سواء على صعيد جامعة محمد الخامس السويسي أو من الطلبة 

. على التوالي %1081و %29جامعة محمد الخامس أكدال وذلك بنسبة 

من الطلبة المسجلين بجامعة محمد الخامس  %9088وتجدر اإلشارة إلى أن 

 .بفرعيها ينتمون لكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
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عدد طلبة السلك األول والثاني بجامعة :   28الجدول رقم

  8009-8001محمد الخامس بالرباط، السنة الدراسية 

 

 المغاربة  األجانب المجموع 
 اإلناث المجموع اإلناث المجموع اإلناث المجموع 
 

15 960 8 285 887 … 15 073 … 
السويسي ـ جامعة محمد الخامس 

 الرباط

 كلية الطب والصيدلة    … 408 3 … 342 690 1 750 3

 كلية طب األسنان    … 437 … 50 825 487

612 213 19 … 593 … 
المدرسة الوطنية العليا   

 لإلعالميات وتحليل النظم

5 328 2 683 297 … 5 031 … 
كلية العلوم القانونية واإلقتصادية 

 واإلجتماعية 

5 033 2 427 114 … 4 919 … 
كلية العلوم القانونية واإلقتصادية    

 واإلجتماعية سال 

 كلية علوم التربية     685 … 65 447 750

21 696 9 220 881 … 20 815 … 
جامعة محمد الخامس ـ أكدال ـ 

 الرباط

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   … 842 4 … 300 615 2 142 5

8 763 3 312 190 … 8 573 … 
كلية العلوم القانونية واإلقتصادية    

 واإلجتماعية

 كلية العلوم   … 221 5 … 354 580 2 575 5

 المدرسة المحمدية للمهندسين   … 612 1 … 31 430 643 1

 المدرسة العليا للتكنولوجيا سال   … 567 … 6 283 573

 المجموع   888 35   768 1 505 17 656 37

 9002-9008 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  
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   المؤسسات وهيئة التدريس 
 

بالرباط،    هيئة التدريس بجامعة محمد الخامس :   28الجدول رقم

 8009-8001السنة الدراسية 

: منه 
أستاذ 
التعليم  
 العالي

: منه 
أستاذ 
 مؤهل 

: منه 
أستاذ 
 محاضر

: منه 
أستاذ 
 المجموع مساعد

 

517 24 308 5 1042 
جامعة محمد الخامس 

 السويسي

 اإلناث 316 … … … …

 جامعة محمد الخامس أكدال 1000 2 267 46 624

 اإلناث 302 … … … …

  9002، سنة  الجهويةالنشرة اإلحصائية  : المصدر                                  

التدريس، فقد بلغ عدد األساتذة بجامعة محمد بخصوص هيئة  

 9019حوالي  9002-9008الخامس خالل السنة الدراسية   

بجامعة محمد  % 12منهم بجامعة محمد الخامس السويسي، و %91.أستاذ

 98للتعليم العالي و ذاأست %92 و يتشكل طاقم التدريس،من.الخامس أكدال 

و .أستاذ مساعد    % 086 أستاذ مؤهل وأخيرا %681و محاضر ذأستا%

 .من هيئة التدريس %6089من جهة أخرى، تمثل اإلناث  

 

بلغ عدد الطلبة المسجلين بالمدارس والمعاهد العليا المتمركزة 

تمثل . طالبا 4101حوالي  9002-9008بالجهة برسم الموسم الدراسي 

من المجموع كما أن غالبية الطلبة  يتمركزون بمدينة % 1282اإلناث 

من مجموع الطلبة المسجلين و ذلك بحكم تمركز % 2889لرباط، حوالي ا

 .جل المدارس و المعاهد العليا بالعاصمة 
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ى معهد تأهيل األطر في الميدان الصحي بأكبر ضو من جهة أخرى ، يح

يليه معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة  %62نسبة من اإلناث تبلغ حوالي 

 . فباقي المعاهد األخرى %2342بنسبة 

عدد طلبة المدارس والمعاهد :  23 الجدول رقم

 8009-8001العليا بالجهة، الموسم الدراسي 

2008-8009      2007-8001 

 اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع  

 (سال)المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين  18 90 22 92

 (الرباط)الوطنية للصناعة المعدنية المدرسة  186 588 231 673

592 142 498 121 
المعهد الوطني للبريد والمواصالت  السلكية 

 واللالسلكية

580 287 501 229 
المعهد الوطني لإلحصاء واإلقتصاد   التطبيقي 

 ( الرباط)

1784 959 1 674 837 
معهد الحسن الثاني للزراعة  والبيطرة 

 (الرباط)

 (الرباط)المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية  331 487 332 495

 الرباط: معهد تأهيل األطر في الميدان الصحي  034 1 573 1 989 1478

 (الرباط)مدرسة علوم اإلعالم  234 329 250 341

 (الرباط)المعهد العالي لإلعالم  واالتصال  104 188 102 182

 (الرباط)المدرسة الوطنية لإلدارة  85 400 96 401

 (الرباط)المعهد العالي للقضاء 45 149 80 293

103 50 
100 41 

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة  والرياضة 

 (الرباط)

 (الرباط)المعهد الوطني للتهيئة والتعمير   11 67 11 60

 (الرباط)دار الحديث الحسنية  39 153 41 172

 اآلثار والتراثالمعهد الوطني لعلوم   19 27 26 39

 المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 34 67 36 65

 المعهد العالي لإل دارات 18 53 15 51

 المجموع  3386 6944 3669 7401

 2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر           
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وصل عدد المقيمين باألحياء الجامعية خالل الموسم الدراسي 

ويمثل اإلناث نسبة مهمة من . طالب وطالبة 2914حوالي  9008-9002

من مجموع  %989أما نسبة األجانب فتصل إلى  % 2084مجموع المقيمين  

 . القاطنين باألحياء الجامعية المتمركزة بالجهة

أعلى المعدالت من حيث نسبة ب 9ويستأثر الحي الجامعي السويسي 

 1يليه الحي الجامعي السويسي  9964حيث سجل مجموع القاطنات اإليواء 

 قاطن  1909ب 

 

معطيات حول األحياء الجامعية :  24 الجدول رقم

 2009-2008بالجهة، السنة الدراسية 

   المغاربة       األجانب       المجمـوع     

 المجموع المجموع اإلنـــاث المجموع
 

 (الرباط)الحي الجامعي أكدال  899 37 936 936

656 160 18 638 
الحي الجامعي موالي إسماعيل 

 (الرباط)

1 202 - 12 1 190 
 8الحي الجامعي السويسي 

 (الرباط)

2 237 2 237 58 2 179 
 8الحي الجامعي السويسي 

 (الرباط)

991 246 30 961 
المدرسة المحمدية للمهندسين 

 (الرباط)

 (الرباط)كلية علوم التربية  195 - 195 195

 المجموع  062 6 155 774 3 217 6

 2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  
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 التكوين المهني وتكوين األطر  8.4

 التكوين المهني 8.8.4
تولي السلطات العمومية اهتماما متزايدا للتكوين المهني وذلك 

ويضطلع . في قلب إشكالية التشغيل التي أضحت أولوية وطنيةلتواجده 

التكوين المهني بمهمة مزدوجة تتمثل من جهة في تلبية حاجيات المقاوالت 

وتنافسيتها، ومن جهة أخرى لتلبية حاجيات السكان  التحسين مردوديته

 .وضمان ترقيتهم المهنية واالجتماعية ملتيسير اندماجه

التكوين والتشغيل إن دل على شيء إنما  هذا التوجه المزدوج في

يدل على مدى المجهودات المبذولة لتأهيل الموارد البشرية وجعلها تساهم 

 . بصفة فعالة في تنمية اقتصاد البالد

وقد عرف قطاع التكوين المهني تطورا ملحوظا منذ اإلصالحات 

 : تتمثل بالخصوص في 1281التي تمت خالل سنة 

 التخصص : ع مستويات للتكوين وهيهيكلة القطاع في أرب

 والتأهيل والتقني والتقني المتخصص؛

  تنويع شعب التكوين لتغطية حاجيات أهم القطاعات االقتصادية

 .واالجتماعية

ما زال قطاع التكوين المهني يحظى بأهمية قصوى من طرف 

الدولة وذلك استجابة لمتطلبات النمو االقتصادي واالجتماعي من جهة، ومن 

أخرى لمواجهة حاجيات التشغيل، وذلك من خالل تطوير مناهج جهة 

 .التكوين وخلق أقسام للتكوين المهني لالستجابة لطلبات سوق العمل
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ويتميز هذا القطاع بتعدد المؤسسات المكلفة بالتكوين، فباإلضافة 

إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي وكلت إليه هذه المهمة والذي 

األوفر في مجال التكوين المهني العمومي، هنالك مراكز خاصة  له القسط

تابعة لبعض الجمعيات المهنية ولقطاعات أخرى كالشباب والسياحة 

 .والصناعة التقليدية والتربية الوطنية والتعاون الوطني

أعداد المتدربين بالقطاع :    99  الجدول رقم    

العمومي للتكوين المهني حسب المستوى و 

 9002-9008 السنة الدراسية قليمالعماالت و اإل

 
 التخصص   التأهيل   التقني   التقني المتخصص المجموع

  
 اإلناث المجموع اإلناث المجموع اإلناث المجموع اإلناث المجموع اإلناث المجموع

 الجهة 821 3051 844 4037 603 2 5966 512 3 6696 780 7 19750

 الخميسات 74 305 73 546 303 694 261 515 711 2060

 الرباط 52 075 1 278 578 1 119 1 368 2 964 1 534 3 413 3 555 8

 سـال 619 493 1 266 321 1 945 417 2 055 1 099 2 885 2 330 7

1 805 771 548 232 487 236 592 227 178 76 
الصخيرات 

 ــ تمارة

 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  
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 9002-9008بلغ عدد المتدربين بالجهة خالل الموسم الدراسي 

تضم . إناثا %6281بالقطاع العمومي ، من بينهم  متدرب 19750حوالي 

من مجموع المتدربين بمختلف  %1686عمالة الرباط لوحدها، 

ثم إقليم الخميسات بنسبة  %6481التخصصات، تليها عمالة سال بنسبة 

وفيما يخص . %281تمارة بنسبة -لصخيراتوفي األخير عمالة ا 1081%

من بينهم )من مجموع المتدربين بالمستوى التقني  %6089المستويات فهناك 

 %9181من بينهم " )التقني المتخصص"بالمستوى  %61و( اإناث 1682%

 %90و( إناث %94من بينهم " )التخصص"بالمستوى  %1981و( اإناث

 (.إناث %91من بينهم )بالمستوى التأهيل 

 تكوين األطر -أ           

تعمل مختلف مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية على 

الصعيد الجهوي على استكمال تكوين األطر التربوية العاملة في الحقل 

التربوي كالمفتشين التربويين والمفتشين والمستشارين في التوجيه 

معلمين، كما تعمل على إعداد الطلبة والتخطيط التربوي وتكوين األساتذة وال

 .لاللتحاق بالمدارس والمعاهد العليا على الصعيد الوطني

 

 تكوين المعلمين  - ب

بعمالة الرباط  ليتواجد بالجهة مركزان لتكوين المعلمين، األو

طالب خالل  111والثاني بإقليم الخميسات، وقد استقبلت هذه المراكز 

من مجموع % 99اإلناث حوالي  ، ويمثل9002-9008الموسم الدراسي 

 .الطلبة المسجلين خالل هذا الموسم
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عدد المدرسين بهذين  غأما فيما يخص هيئة التدريس بالجهة، فقد بل

من المدرسين % 4481 كما أن .اإناث %9988منهم  مدرسا 29المركزين 

 .بمركز إقليم الخميسات% 9982يزاولون عملهم بمركز عمالة الرباط مقابل 

 

توزيع عدد المتدربين وهيئة :   26الجدول رقم

التدريس حسب الجنس وعماالت وإقليم الجهة، 

 8009-8001 السنة الدراسية

 الطلبة  هيئة التدريس 

 
 اإلناث المجموع اإلناث المجموع

48 15 124 65 
المركز الجهوي التربوي 

 بالرباط 

 مركز الخميسات 10 20 1 14

 المجموع  75 144 16 62

    9002سنة   الجهوية  النشرة اإلحصائية  : المصدر        

 

 تكوين أساتذة السلك األول  - ج

بلغ عدد المتدربين بمركز الرباط السويسي لتكوين أساتذة السلك 

 .متدربا 199حوالي  9002 -9008األول خالل السنة الدراسية 

 

تكوين أساتذة السلك األول حسب  :22 الجدول رقم

 8009-8001 دراسيةالالسنة ، مراكز التكوين

 
2008-09 2007-08 2005-06 2004-05   

 الرباط ـ السويسي 181 262 150 125

 اإلناث     65 83 46 …

 .  9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر        
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 :مراكز التبريز  -د 

 101استقبل مركزا التبريز المتواجدان بعمالة الرباط حوالي 

ويتوزع المتدربون حسب . 9002-9008متدرب خالل الموسم الدراسي 

بالسنة الثانية  %9184بالسنة األولى و %1886: المستوى على الشكل التالي 

 %1489، فيالحظ أن أما التوزيع حسب المركز. بالسنة الثالثة %1189و

 .معاهدال –بمركز الرباط   %9989التقدم و-يتابعـون تكوينهم بمركز الرباط

 

أعداد المتدربين بمراكز التبريز :    21الجدول رقم

 8009-8001 السنة الدراسيةبالجهة، 

 

 المجموع  
السنة 

 االثالثة       
 السنة الثانية         

السنة 

   األولى         

 المجموع المجموع المجموع المجموع
 

 التقدم-الرباط 19 9 20 48

 المعاهد-الرباط 15 13 25 53

 المجموع  34 22 45 101

 9002 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  
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 2009-2008السنة الدراسية حسب بالجهة ، 



 102 

 النشاط االقتصادي والتشغيل بالجهة 3.4

نسمة على  9612909تم تعداد حوالي  9001إحصاء  نتائجحسب 

  201900منهم سكان نشيطون، أي ما يقارب  %68,9مستوى الجهة، 

 .غير نشيطين %21,9مقابل شخص 

 10مجمل الساكنة النشيطة من جنس الذكور، ما دمنا نجد ضمن 

الساكنة  بينفقط، بينما نجد  نشيطات ثالث إناثأشخاص نشيطين حوالي 

أشخاص هن  10من كل  6 غير النشيطة حضور قوي لإلناث، فحوالي

أنه حسب وسط اإلقامة، نالحظ  النشيطينالسكان  بة لتوزيعأما بالنس. إناثا

نقطة وهكذا فقد سجل  9,9تم تسجيل فرق طفيف، بين الوسطين، لم يتعد 

أما فيما يخص . بالوسط القروي %62,4بالوسط الحضري مقابل  68,2%

، %91تعدى يالنشاط لدى الذكور  معدلعماالت وإقليم الجهة، نالحظ أن 

بعمالة الرباط  %60,4حيث سجل  ،لدى اإلناث %61تجاوز يفي حين ال 

 %14,9تمارة وأخيرا -بعمالة الصخيرات %18,2بعمالة سال و %91,2و

 . بالخميسات

حسب نوع  الجهةساكنة توزيع :  29الجدول رقم

 8004  سنة بالجهة،  النشاط والجنس

 المجموع إناث روذك 

 % العدد % العدد % العدد 

 6889 201900 9984 940619 9188 266888 مجموع النشيطين

مجمووووووووووع غيووووووووور 

 النشيطين
996968 1989 291421 4486 1119009 2189 

 100,0 9612909 100,0 1129042 100,0 1194192 المجموع العام

 9001لسنة  اإلحصاء العام للسكان والسكنى : المصدر 
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 النشاط االقتصادي والبطالة  ..8.3
 

  الساكنة النشيطةتوزيع   

عمالة أو ال حسبالنشيطة بالجهة يختلف إلى حد ما توزيع الساكنة  

أما حسب الوسط، فعلى العموم، يالحظ . قليم ويظهر هذا التباين جليااإل

بالوسط القروي حضور قوي للذكور مقارنة مع اإلناث حيث أن ثالث 

نسبة الذكور وتجدر اإلشارة إلى أن . أرباع الساكنة النشيطة هم ذكور

سجل تقريبا نفس النسبة سواء على الصعيد اإلقليمي أو الجهوي ت ينطيالنش

 . أو الوطني
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 المجموع إناث ذكور

ساكنة الجهة حسب نوع النشاط والجنس بالجهة، سنة :   18 البيان رقم
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أما فيما يخص الوسط الحضري، فيسجل تحسن في نسبة حضور 

النشيطة هن إناثا  الحضرية حيث أن ثلث الساكنة ،اإلناث في ميدان الشغل

من (. الوطني على الصعيد %94,1على الصعيد الجهوي مقابل  61,4%)

 الحضريةالساكنة  منخالل معطيات الجدول أسفله، فأعلى نسبة إناث 

نقطة  2,2 يليها إقليم الخميسات ب ،%62,4النشيطة سجلت بعمالة الرباط 

تمارة حيث -، في حين سجلت أضعف نسبة بعمالة الصخيراتأقل مئوية

 .فقط وهذه النسبة أقل من المعدل الوطني %94 تسجل

 

 بالجهةتوزيع الساكنة النشيطة :  60 رقمالجدول 

 8004، سنة حسب وسط اإلقامة والجنس

 سال الرباط الجنس الوسط
 الصخيرات 

 تمارة
 الجهة الخميسات

 مجموع

 المملكة 

 حضري

 4982 68,3 4089 4680 4082 2686 ذكور

 9481 6184 9288 9480 9281 6284 إناث

 10080 10080 10080 10080 10080 10080 مجموعال

 قروي

 4881 4881 4484 8081 4884 - ذكور

 9182 9182 9986 1282 9186 - إناث

 10080 10080 10080 10080 10080 - مجموعال

 المجموع

 2248 2048 2441 2442 2848 6343 ذكور

 8449 8949 8248 8243 8149 3642 إناث

 80040 80040 80040 80040 80040 80040 مجموعال

 9001لسنة  اإلحصاء العام للسكان والسكنى : المصدر 
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 معدل النشاط ومعدل البطالة 
 

 معدل النشاط 
 

 يتبين من خالل معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة

سنة  19المتعلقة بالجهة، أن معدل النشاط للسكان البالغين  9001

الرجال مسجال  ، وهذا المعدل يتعدى الثلثين عند%12فأكثر قد بلغ 

النساء مسجال نسبة  دويبقى ضعيفا نسبيا عن% 4184بذلك نسبة 

، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المعدل سجل تراجعا طفيفا 9282%

نقطة مئوية مسجال  688حيث انخفض ب  9008مقارنة مع سنة 

إال أنه بالرغم من هذا التراجع فإن التباين في معدل النشاط  %.1989

 لدى  % 2889مسجال،  9008ي سائدا أيضا  سنة بين الجنسين بق

 .فقط لدى اإلناث %  9681الذكور مقابل 

0 
20 
40 
60 
80 

100 

ر
كو
ذ

 

ث
نا
إ

 

ع
مو
ج
لم
ا

 

ر
كو
ذ

 

ث
نا
إ

 

ع
مو
ج
لم
ا

 

ر
كو
ذ

 

ث
نا
إ

 

ع
مو
ج
لم
ا

 

 المجموع قروي حضري

 2004توزيع الساكنة النشيطة بالجهة، سنة : 19البيان رقم 
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أما حسب وسط اإلقامة، فيتبين أن معدل النشاط بالوسط القروي 

سنة % 9982في حين انخفض إلى  9001خالل سنة % 9284سجل نسبة 

 9001سنة  %1481ذلك في الوسط الحضري من ، و مر بمقابل 9008

 . 9008سنة  %1684إلى 

 82معدل نشاط السكان البالغين :  68 الجدول رقم

 2008حسب الوسط والجنس ،  بالجهة  سنة فأكثر

 الجنس المجموع قروي حضري
 الذكور  68,2  77,5  66,1 
 اإلناث  23,1  25,1  22,7 
 المجموع  45,2  52,6  43,7 
 . 9002لسنة    الجهويةالنشرة اإلحصائية  :المصدر                     

أما على مستوى العماالت واإلقليم، فيتضح أن معدل النشاط سجل 

 %1181بإقليم الخميسات و % 1982 نسبا متقاربة، حيث سجلت نسبة

 .تمارة-الصخيراتبعمالة  %19,6 ، بعمالة سال %1981ة الرباط ، بعمال

 

 82معدل نشاط السكان البالغين :   68 الجدول رقم

سنة فأكثر حسب الوسط وعماالت وإقليم الجهة 

2008 

 مجموع الوسطين حضري قروي

 الجهة 45,2 43,7 52,6

 الخميسات 45,9 38,4 52,5

 الرباط 44,4 44,4 …

 سـال 45,4 44,4 62,4

 الصخيرات ــ تمارة 45,3 44,3 48,3

  9002لسنة    النشرة اإلحصائية الجهوية:المصدر                   
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 معدل البطالة 
  تم  9008من خالل معطيات الجدول أسفله، يتضح أنه خالل سنة

من العاطلين من بين السكان النشيطين البالغين % 1181تسجيل حوالي 

 .سنة فأكثر على صعيد الجهة 19من العمر 

 

  مهم في المدن أكثر منه أما حسب الوسط، فيالحظ أن مستوى البطالة

حيث تبدو % 982و % 1289في القرى، حيث سجل على التوالي 

حيث . البطالة كظاهرة حضرية، غير أنها تمس النساء أكثر من الرجال

، على متوى 9008عند الرجال خالل سنة 1989مقابل % 1282سجلت 

 .مجموع الجهة 

 

  إقليم  ، أن9008أما حسب عماالت وإقليم الجهة، فيالحظ، سنة

الخميسات يأتي في المرتبة األولى بتوفره على أقل نسبة بطالة ب 

، ثم تأتي عمالة % 1189تمارة  ب -تليه  عمالة الصخيرات% 1089

نقطة  181، وفي األخير، وبفارق %1981سال  في اللرتبة الثالثة بنسبة 

 %. 1288فقط، تسجل عمالة الرباط ب

  

  إقليم الجهة تبين أن معدل نسب النشاط  حسب الوسط بعماالت و

البطالة بالوسط الحضري يفوق المستوى المسجل على الصعيد الجهوي 

 .فقط بالوسط القروي %982مقابل % 1682

 

للسكان البالغين البطالة  معدل:    63 الجدول رقم 

 8001ة  سنة فأكثر حسب الجهة، سن 82

 الوسط المجموع قروي حضري

 الذكور  12,2  5,4  13,9

 اإلناث  19,6  5,9  22,4

 المجموع  14,1  5,6  16,2

  9002لسنة    النشرة اإلحصائية الجهوية:المصدر                   
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للسكان البالغين البطالة  معدل:    64 الجدول رقم

الوسط وعماالت وإقليم  سنة فأكثر حسب  82

 8001ة  الجهة، سن

 مجموع الوسطين حضري قروي 
 الجهة 14,1 16,2 5,6 

 الخميسات 10,5 19,4 4,7

 الرباط 16,8 16,8 …

 سـال 15,4 16,4 4,3

8,5 12,5 11,5 
الصخيرات ــ 

 تمارة

  9002لسنة    النشرة اإلحصائية الجهوية:المصدر                   
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  الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين والعاطلين 8.3.4

المبينة في الجدول أسفله، يتبين أن نسبة  انطالقا من المعطيات

 حيث شكلت المستأجرين جد مرتفعة مقارنة مع باقي الحاالت في المهنة

، في حين لم %91,2يأتي المستقلون في المرتبة الثانية بنسبة . 29,6%

 . %2,8تسجل باقي الحاالت مجتمعة سوى 

يالحظ وفيما يتعلق بتوزيع الساكنة النشيطة حسب وسط اإلقامة، ف

 هم، يلي%46,9حيث سجل نسبة  ،الوسط الحضريبهيمنة المستأجرين 

، في حين سجلت أضعف نسبة عند المساعد %91,2المستقلون بنسبة 

 .لكل واحد منهما %1,1ب  ،العائلي والمتعلم

في المرتبة األولى  يأتونالوسط القروي، فيالحظ أن المستقلين بأما 

 ونالعائلي ونثم المساعد %69,1بنسبة  ونالمستأجر م، يليه%68,4بنسبة 

 %0,4، في حين أن المشغلين والمتعلمين لم يسجلوا سوى %94,2بنسبة 

 . لكل منهما
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5 
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20 

مجموع  حضري قروي 
 الوسطين

 15معدل البطالة للسكان البالغين : 22البيان رقم 
سنة العماالت و اإلقليم  سنة فأكثر حسب الوسط و 
2008 

 الصخيرات ــ تمارة سـال الرباط الخميسات الجهة
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توزيع الساكنة النشيطة حسب الحالة في المهنة :  62 الجدول رقم

 8004ووسط اإلقامة ، سنة 

 المجموع قروي حضري الحالة في المهنة

 980 084 986 مشغل

 9182 6884 9182 مستقل

 2986 6981 4689 مستأجر

 289 9482 181 مساعد عائلي

 186 084 181 متعلم

 80040 80040 80040 المجموع

 9001اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة : المصدر 
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توزيع الساكنة النشيطة حسب الحالة في المهنة ووسط اإلقامة، سنة : 23البيان رقم 
2004 

 حضري

 قروي

 المجموع
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 موظفو اإلدارات العمومية   ..3.3
 

موظف سنة  73762بلغ عدد موظفي اإلدارات العمومية بالجهة 

 %1284، ويمثل هذا العدد أكبر نسبة على الصعيد الوطني، حوالي 9008

على صعيد  من هذا العدد %1981وتشكل اإلناث نسبة . من العدد اإلجمالي

 .الجهة

من مجموع موظفي % 41كما تستحوذ عمالة الرباط لوحدها على 

قط ف %984بإقليم الخميسات و %1089بعمالة سال و %16الجهة مقابل 

تمارة وهذا راجع لتمركز غالبية اإلدارات العمومية -بعمالة الصخيرات

 . بالعاصمة اإلدارية الرباط

 38موظفو الدولة حسب الجنس وعماالت وإقليم الجهة، :  66 الجدول رقم

 2008دجنبر 

   ذكـــــور إنــــاث المجموع

 الجهة  42467 31295 73762

 الخميسات 5145 2438 7583
 الرباط 30516 21880 52396

 سـال  4751 4826 9577

 الصخيرات ــ تمارة 2055 2151 4206

  2009 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  
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 التجهيزات الصحية والتأطير الطبي بالجهة 4.4
  

 

إن تحسين الظروف الصحية للسكان رهين بمستوى التجهيزات 

 حيث. المتوفرة والتأطير الطبي، وكذا بطبيعة الخدمات المقدمة للمرضى

بات من الضروري تنظيم هياكل جهوية تسهر على تلبية االحتياجات 

على توزيع عادل لالختصاصات على المستوى المركزي والصحية للسكان 

 . والجهوي واإلقليمي

 التجهيزات الصحية والطاقة السريرية  ..8.4

 4تتوفر الجهة على بنية تحتية مهمة ومتنوعة، حيث تضم 

مستشفيات  8سريرو 1724تصل إلى  ةمستشفيات عامة بطاقة استيعابي

 26كما تتوفر الجهة على  سرير 9.112تبلغ  ةمختصة بطاقة استيعابي

  ،القروية الجماعيةمن المراكز الصحية  96مركزا صحيا حضريا و

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

الصخيرات  سـال  الرباط الخميسات الجهة 
 ــ تمارة

 2008موظفو الدولة حسب الجنس و عماالت و إقليم الجهة :  24البيان رقم 

 ذكـــــور إنــــاث المجموع
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 . مستوصفات قروية 2مركزا صحيا قرويا مجهزا بأسرة و 14و

وتستأثر عمالة الرباط بالنصيب األكبر من المراكز الصحية 

وكذا عدد األسرة ( 49%)والمستشفيات المختصة ( %6881)الحضرية 

وتأتي عمالة ( %8282)أو المختصة  (%40)بالمستشفيات سواء العامة 

 (24الجدول رقم ).اصمة من حيث عدد البنيات التحتية الصحيةسال بعد الع
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 8001توزيع البنية التحتية الصحية حسب العماالت و اإلقليم سنة : 62الجدول رقم 

 

 

 

عدد األسرة حسب نوع المستشفيات  العمومية 

المستشفيات  واألقاليم والعماالت

 المختصة

المستشفيات 

 العامة

المراكز الـصحـية 

 القروية
 مستوصفات

المراكز 

 الصحية 

المراكز 

  الصحية 

 (1)المجموع
المستشفيات 

 المختصة

المستشفيات 

 العامة
 الحضرية قروية الجماعية (2)جماعيةال

الحضرية 
(1)   

 الجهة 5 63 9 23 17 7 8 1724 2119 3843

 الخميسات - 8 7 20 12 3 - 288 - 288

 الرباط 3 24 - - - 2 6 1208 1835 3043

 سـال  - 22 2 - 2 1 2 169 284 453

59 - 59 - 1 3 3 - 9 2 
الصخيرات ــ 

 تمارة
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 التأطير الطبي وشبه الطبي   8.8.4

  %2284، منهم  طبيب6269بلغ عدد األطباء العاملين على صعيد الجهة 

من العدد % 42وتستأثر عمالة الرباط ب  .يشتغلون بالقطاع العمومي

-بعمالة  الصخيرات% 484يعملون بعمالة سال و %1181اإلجمالي، مقابل 

 .بإقليم الخميسات %981تمارة و

يزاولون عملهم  %8289طبيب، منهم  420كما بلغ عدد أطباء األسنان 

صيدلي موزعين  1142دهم أما الصيادلة، فقد بلغ عد .بالقطاع الخصوصي

صيدلي بالقطاع  1049صيدليا بالقطاع العمومي، مقابل  101:كما يلي 

أما فيما يخص . %9281تشكل النساء الصيدليات نسبة  ،الخصوصي

 . صيدليا 11األجانب فقد وصل عددهم بالقطاع الخصوصي 

فقد بلغ عدد مساعدو الصحة،  ،لجهاز شبه الطبي العموميا يخص اوفيم

ن من الدولة يالمجاز و تمثل فئة.مساعد  6292العاملين بهذا القطاع حوالي 

 . % 4084نسبة مهمة تصل إلى  نيالمختص

أما فيما يتعلق توزيعهم حسب العماالت واإلقليم فيوضح  تباينا كبيرا نظرا 

     بنسبة لكون عمالة الرباط تحتضن أغلبية األطر شبه الطبية و ذلك

4689 %. 
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توزيع الجهاز الطبي وشبه الطبي حسب عماالت وإقليم الجهة، :  61جدول ال

 2008سنة 

 الخميسات الجهة
-الصخيرات

 تمارة
 الجهاز الطبي وشبه الطبي الرباط سال

 موميالع 2105 209 189 122 2625

ء 
با

ط
أ

ع
طا

لق
ا

 

 وصيالخص 885 231 116 78 1310

 بالقطاع العمومي 82 10 11 3 106
أطباء 

 األسنان
 وصيبالقطاع الخص 642 42 684

 اإلناث منهم - 333 13 346

 القطاع العمومي 97 1 2 1 101

 صيادلة
 وصيالقطاع الخص 866 209 1075

  اإلناث منهم 

 األجانب منهم 

590 83 590 

11 1 10 

35 4 - - 31 
المجازون من 

 الدولة 

مساعدو 

 الصحة
2781 278 153 247 2103 

المجازون من 

 الدولة المختصون

 حاملو اإلعدادية 1 121 56 193 1113

 المجموع 2877 368 209 475 3929

 2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  
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المرضى داخل الوحدات الصحية العمومية ومعدل  ....3

 اإليواء 
 

أسرة، وتستأثر عمالة الرباط مستشفى ذو  19تتوفر الجهة على 

مستشفيات، وقد بلغت حركات المرضى داخل هذه المستشفيات  10لوحدها 

 .يوم استشفائي 488.224مريض و 119.821حوالي 

كما تجدر اإلشارة إلى أن معدل التناوب على األسرة يتفاوت من عمالة 

وسجل أقل معدل بعمالة الرباط  4088سال  ةألخرى وهو مرتفع جدا بعمال

 (. الجدول أسفله) 6084

أيام على الصعيد الجهوي، أما على  4وصل معدل مدة اإلقامة 

صعيد عماالت وإقليم الجهة، فيالحظ أن عمالة الرباط تأتي في المقدمة 

أيام ثم   684تمارة ب -ثم عمالة الصخيرات 688تليها سال ب ،  يوم  889ب

وبلغ معدل اإليواء بالجهة حوالي . أيام فقط 689ميسات بإقليم الخ

، تليها عمالة الرباط ب %46، وتستأثر عمالة سال بأكبر نسبة 2288%

2281%. 

حركات المرضى داخـل المستشفيات ذات أسرة، سنة :  69الجدول رقم

2008 

 ( 8)عدد األسرة   الدخول أيام اإلستشفاء  
عدد  

 المؤسسات 
 سنة 2008*

 الجهة 15 3248 112861 788967

 الخميسات 3 287 684 12 854 43

 الرباط 10 721 2 611 83 105 683

 سـال 1 181 809 12 206 48

13 802 3 757 59 1 
الصخيرات ــ 

 تمارة

 . 2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر              
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إحصائيات اإليواء بالمؤسسات :  20 الجدول رقم

   8001الصحية العمومية ذات األسرة

 مجال التناوب

 على األسـرة

معـدل  
 التناوب

 على األسـرة

 مــعـدل   

 مـدة اإلقــامـة 

نــسـبة  
 معـدل  

   اإليـواء

(en %) 

  

 الجهة 66,83 7 35 3
 الخميسات 41,9 3,5 44,2 4,8
 الرباط 69,1 8,2 30,7 3,6
 سـال 73 3,8 70,8 1,4

2,1 63,7 3,7 64,1 

الصخيرات ــ 
 تمارة

  2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  

بلغ عدد الوالدات بالوحدات الصحية على الصعيد الجهوي خالل 

 %1188والدة عادية و %8889حالة، منها  64.990حوالي  9008سنة 

وفيات لألمهات  8وخالل عملية الوضع، سجل . والدة بالعملية القيصرية

 292وبلغ عدد األجنة الذين وافتهم المنية خالل عملية الوضع حوالي 

 .مولود

وحسب التوزيع الجغرافي، يالحظ أن العدد األكبر للوالدات سجلت 

 ثم إقليم %9188تليها عمالة سال بنسبة  %9281بعمالة الرباط بنسبة 

 .%281تمارة بنسبة -وأخيرا عمالة الصخيرات %1981الخميسات بنسبة 

 

 

 

 



 120 

 

 الوالدات بالمؤسسات الصحية:  28 الجدول رقم

 8001وإقليم الجهة، سنة  العمومية حسب عماالت

 أمهات
 متوفيات

 المواليد
 موتى

 المواليد
 أحياء

 الـــوال د ا ت     

 المجموع بالعملية   

 الخميسات 782 5 374 772 5 74 1

 الرباط 187 21 561 3 583 20 440 7

 سـال  185 8 373 157 8 98 -

- 17 2 388 93 2 396 
الصخيرات ــ 

 تمارة

 الجهة 37550 4401 36900 629 8

  2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  
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الصخيرات ــ  سـال  الرباط الخميسات
 تمارة

المواليد  الموتى بالمؤسسات الصحية العمومية للجهة حسب : 25البيان رقم 
    2008العماالت و اإلقليم لسنة 



 121 

 
 
 السوسيو ثقافية و الرياضية التجهيزات 5-4
 

تهدف مختلف التوجهات إلى حماية  ،يتعلق بقطاع الشبيبةفيما 

الشباب من ظاهرة االنحراف االجتماعي والمعنوي وذلك بخلق بنيات تحتية 

كالمسارح وقاعات السينما ودور الشباب واألندية النسوية ورياض األطفال 

 .بغية توسيع المدارك العلمية والثقافية للشباب

 اإلستراتيجية المتبعة تسعى إلى توسيعأما بالنسبة للرياضة فإن 

 .القاعدة الرياضية التي من شأنها الرفع من مستوى الجهة وطنيا ودوليا

على مستوى المؤسسات االجتماعية  تجهوداموفي مجال الترفيه تبذل 

االستقبال وتنظيم األنشطة التربوية إلشراك أكبر  فالتربوية لتحسين ظرو

 .عدد من الشباب

 

 آت الرياضية المنش 4-2-8

منشأة رياضية أهمها  101تتكون البنية التحتية الرياضية للجهة من 

 91لكرة اليد و لعبم 91لكرة السلة و لعبم 91ملعبا لكرة القدم و 62: 

كما تتوفر الجهة على عدد ال يستهان به من . للكرة الطائرة ملعب

ات ألعاب التجهيزات الرياضية األخرى كالمسابح والقاعدة البحرية وحلب

 . القوى والقاعات الرياضية

تتمركز أغلب هذه المنشآت الرياضية بعمالة الرباط وذلك بنسبة 

من العدد اإلجمالي للوحدات الرياضية، أما إقليم الخميسات % 29,6

% 19,1و% 99,8تمارة فال تضم سوى -وعمالتي سال والصخيرات



 122 

كما تمتاز عاصمة . على التوالي من مجموع الوحدات الرياضية% 4,2و

وحلبة الخيول  التنسوالكولف : عدة مالعب رياضة على المملكة باحتوائها 

  ... .للقفز على الحواجز 

التجهيزات الرياضية حسب :  28  الجدول رقم

 8001عماالت وإقليم الجهة، سنة 

 المجموع
الكرة 

 الطائرة
 كرة القدم السلةكرة  كرة اليد

قاعدة 

 بحرية
  

 الجهة 2   36   24   21   21   104  

 الخميسات - 12   1   2   1   16  

 الرباط 2   16   19   15   16   68  

  11   2   2   2   5 - 
  الجديدة –سـال 

 المدينة -سال  و

  9   2   2   2   3 - 
 -الصخيرات 

 تمارة

    9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر     
 

 األنشطة الثقافية والترفيهية 4-2-8

إن االهتمام بالشبيبة والطفولة يعتبر من أولى األولويات بهدف خلق 

محيط اجتماعي وتربوي من شأنه حماية ووقاية الطفل من التيارات 

 . المنحرفة وتنمية مداركه العلمية والثقافية

بإقليم  16مؤسسة لرعاية األطفال منها  92تتوفر الجهة على 

. بعمالة سال 6تمارة و-الصخيراتبعمالة  6والرباط بعمالة  1الخميسات و

منهم استفادوا % 2684 ،لطف 10.902 يستفيد من هذه المؤسسات حوالي 

 . األنشطة المؤسساتية من% 286ومن األنشطة اإلشعاعية 

ويتوزع المستفيدون على مختلف العماالت واإلقليم بنسب متفاوتة، 

-تليه عمالة الصخيرات ،%89,9يأتي إقليم الخميسات في المقدمة بنسبة 

 .%881تمارة بنسبة 
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خير عمالة سال بنسبة وفي األ% 2,9عمالة الرباط بنسبة  ثم 

خالل  مؤطرا 80 حوالي كما يسهر على تأطير هؤالء األطفال%. 6,9

 .9002-9008 الدراسي الموسم

رياض األطفال حسب العماالت واإلقليم، الموسم :   23 الجدول رقم

 8009-8001الدراسي 

 عدد المـربيات  عدد المستفيد ين
 المؤسسات

  

 األنشطة التربوية  
 اإلشعاعية

 األنشطة
 المؤسساتية

 القارة المساعدة

 الجهة 26   43   37   642   564 9 

 الخميسات 16   9   20   400   020 8 

 الرباط 3   17   8   88   385  

 تواركة 1   4   5   18   144  

  287   46   2   10   3 
+ الجديدة  -سـال 

 المدينة -سال 

 تمارة -الصخيرات  3   3   2   90   728  

 . 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر   

 

 

50% 

42% 

2% 1% 

1% 
4% 

المستفيدون من األنشطة التربوية   اإلشعاعية للموسم :  26البيان رقم 

2008-2009   

 تمارة -الصخيرات  المدينة -سال + الجديدة  -سـال  تواركة الرباط الخميسات الجهة
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ومن ناحية أخرى، وفي إطار إدماج النساء في برامج التنمية 

ناديا نسويا  99والمساهمة في مختلف األنشطة الثقافية واالجتماعية، أنشئ 

امرأة من  391 12 امرأة من خالل األنشطة العادية و  1126تستفيد منه 

خالل األنشطة اإلشعاعية ودروس محو األمية والتكوين ويسهر على 

 .مؤطر 196تأطيرهن 

األندية النسوية حسب عماالت وإقليم الجهة، :  24 الجدول رقم

 8009-8001موسم 
 عدد المستفيدات 

األنشطة    عدد األندية  (1)المـربيات 

 م .و+اإلشعاعية

األنشطة 

  (9)العادية 

 الجهة  22   123   463 1  391 12 

 الخميسات 12   28   388   952 1 

 الرباط  5   45   174   187 2 

 تواركة - 11   98   784  

 2 725   305   20   2 

سال  والجديدة  -سـال 

 المدينة -

 تمارة -الصخيرات  3   19   498   743 4 

   9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب ،سنة  : المصدر        
 .والتكوين وحدات متنق لة لمحو األمية  : م  .و (9)     

50% 
31% 

7% 

1% 4% 7% 

المستفيدون من األنشطة  المؤسساتية بالجهة للموسم :  27البيان رقم 
2008-2009 

 الخميسات الجهة

 تواركة الرباط

 تمارة -الصخيرات  المدينة -سال + الجديدة  -سـال 
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 9008استقبلت خالل سنة  ،دارا للشباب 10تتوفر الجهة على 

منهم  %28في أنشطة تهم جميع الفنون،  مشارك 227 544 حوالي 

وتتوزع هذه . عاديةالفي األنشطة % 69شاركوا في أنشطة إشعاعية و

بإقليم الخميسات  %69,9األنشطة على عماالت وإقليم الجهة بنسب متفاوتة 

-بعمالة الصخيرات %12,1بعمالة سال و %12,9بعمالة الرباط و% 98,9و

 . تمارة

أنشطة دور الشباب حسب عماالت :  22 الجدول رقم

 وإقليم الجهة، 

 8001سنة  

 عـــــــــدد المشاركيـــــن     
عدد 

 المؤسسات
  

 المجموع
األنشطة 

 العادية

األنشطة 

 اإلشعاعية
  

 الجهة  40   020 370  207 174  227 544 

 الخميسات 16   521 140  712 52  233 193 

 الرباط 10   081 109  090 46  171 155 

 سـال  5   552 60  821 45  373 106 

 تمارة -الصخيرات  9   866 59  584 29  450 89 

   9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

 

سال، -قاعات سينمائية، أغلبها يتمركز بوالية الرباط 9تتوفر الجهة على 

 9008 سنةمقعد، وبلغ عدد الدخول  6920وقد وصل عدد مقاعدها إلى 

. ألف درهم 6192، الشيء الذي أعطى مدخوال قدره 180229حوالي 

بتجهيزات أخرى ذات ميزة وطنية  ،وتتمتع الجهة خاصة مدينة الرباط

 .كالمسرح الوطني محمد الخامس والخزانة الوطنية
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 8001الجهة، سنة يم إقلعماالت و النشاط السينمائي حسب:  26الجدول رقم

 
 المدخول 

السنوي 

بألف ) الخام

 (درهم

 الدخول عدد

 سنويا

 عدد

 المقاعد

عدد 

 شاشات

 السينما 

  

 الجهة  5 590 3 662 180 156 3

 الخميسات - - - -

 الرباط 3 312 2 579 156 993 2

163 24 083 1 278 2 

سال + الجديدة  -سـال 

 المدينة -

 تمارة -الصخيرات  - - - -

   9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

، فقد وصل عدد المستفيدين في المخيمات أما فيما يخص المشاركة 

مشارك و ذلك في إطار األنشطة الربيعية   9116حوالي  9008خالل سنة 

 121مشارك و 9912 المشاركين باألنشطة  القارة بحيث سجل عدد

ويأتي كل من  عمالة سال و عمالة الصخيرات . مشارك باألنشطة الحضرية

، (القارة)ولى من حيث عدد المشاركين في الصنف األولفي المرتبة األ

في حين % 1189بحيث تصل نسبة مساهمة كل  عمالة على حدة حوالي 

 %. 100 ةبنسب (الحضرية)تنفرد عمالة سال في الصنف الثاني

المشاركون في المخيمات :  22الجدول رقم

يم إقلعماالت وب حسب المراحلوالصيفية الحضرية 

 2008الجهة، سنة

 األنشطة الربيعية  المجموع

 القارة الحضرية    

 الجهة  2219 194 2413

 الخميسات 389 - 389

 الرباط - - -

 سـال  915 194 1109

915 - 915 

 -الصخيرات 

 تمارة

 2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  
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 مساعدة الفئات المحتاجة 4-2-3

العون والمساعدة للفئات يعمل قطاع التعاون الوطني على تقديم 

االجتماعية المحتاجة عن طريق المساهمة في إنعاش األسرة والمجتمع 

وإنشاء المؤسسات والمراكز التي تسهل ولوج عالم الشغل واالندماج في 

األمية وحمالت التوعية لفائدة النساء  الحياة العملية ومتابعة برامج محاربة

و ذلك من خالل مجموعة من المؤسسات التي تحتضنها .واألطفال والمسنين

تكوين للمراكز  8مركزا للتربية والتكوين و 14تتوفرعلى بحيث . الجهة

 1049و 19621حوالي  د من هذه المؤسساتاستف، ا9008سنة خالل  .المهني

 .مؤطر 62و 991يؤطرهم  .على التوالي مستفيدا

حوالي  9008استقبلت خالل سنة  .مؤسسة خيرية 12كما تتوفر الجهة على 

لرياض ة مؤس18 يوجد بالجهة كما. مؤطر 902يؤطرهم و مستفيد 1412

 16تحت إشراف  لطف 808حوالي  9008، استفاد منها خالل سنة لاألطفا

 .مؤطرا

مساهمات التعاون الوطني في عملية األنشطة :   21الجدول رقم

 8001و    8002الثقافية والترفيهية واالجتماعية، سنتي

 الــمــراكـــز      الــمـسـتـفـيدون      الـمـؤطـــرون        
  

2008 2007 2008 2007 2008 2007 

 مراكز التربية والتكوين   48 47 028 7 394 12 220 251

 مراكز التكوين المهني   7 8 806 075 1 50 39

 رياض األطفـال 17 18 717 808 31 43

 مـراكز المعـاقين 1 4 98 337 3 32 32

 مراكز دار المواطن  3 470 1 17

 الجمعيات الخيرية  19 19 841 1 746 1 181 206

 2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  :  المصدر
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ي والمعاقين وذتتم تلبية حاجيات األنشطة هذه باإلضافة إلى 

 هااستفاد من ،كز للمعاقينامر 1 تتوفر الجهة علىحيث . الحاجات الخاصة

 .معاق 337 3

  91لمحو األمية مؤطرين من طرف  افضاء 64تتوفر الجهة على 

: ن حسب عماالت وإقليم الجهة على الشكل التالي وويتوزع  المستفيد اإطار

بعمالة  9وبعمالة الرباط  9بإقليم الخميسات،  19،  بعمالة سال 19

 . تمارة -الصخيرات

 

بعمالة %  1882، مستفيد 1246يستفيد من هذه المؤسسات حوالي 

بعمالة %  281بعمالة الرباط و % 1689منهم بإقليم الخميسات %92 سال،

 . تمارة-الصخيرات

 

 8001فضاءات محو األمية حسب العمالة أو اإلقليم،  : 29 الجدول رقم

 
   المستفيدون المراكز المؤطرون

 الرباط 222 5 3

 سال 813 15 0

 تمارة-الصخيرات 153 5 5

 الخميسات 485 12 13

 المجموع 1673 37 21

 9002التعاون الوطني بالجهة سنة  مديرية   : المصدر  
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 أنشطة المؤسسات القضائية .5

في وتزاول األنشطة العامة للمؤسسات القضائية في المحاكم االبتدائية 

بالنسبة للصنفين األخيرين من . المراكز القضائية وفي محاكم االستئناف

 . المؤسسات فهما يتواجدان فقط بالرباط

فيما يتعلق باألنشطة العامة داخل المحاكم االبتدائية، فإن القضايا الرائجة       

 994.149حوالي  9008سات القضائية بلغ عددها خالل سنة بهذه المؤس

وتشكل المخالفات أكثر من  ،محكومة قضية  جنحية %12قضية منها 

أما الجنح فتحتل المرتبة الثانية  ضمن هذه القضايا المحكومة 91%النصف 

 %. 68ب 

منها عبارة %  1881 ،قضية جنحية 179 99خالل نفس السنة تم سجيل   

أما بالنسبة للقضايا الجنحية .منها قضايا الجنح % 1682و  عن مخالفات

  .من الجنح % 9089قضية ، منها  14040المخلفة فقد  سجلت 

13% 

49% 
9% 

29% 

 - 2008المستفيدون من برامج محو األمية بالجهة للموسم  : 28البيان رقم 
 . بالمؤسسات التابعة للتعاون الوطني  2009

 الخميسات تمارة-الصخيرات سال الرباط
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على مستوى العماالت واإلقليم، يتبين أن عمالة الرباط سجلت أعلى 

 عدد من القضايا الرائجة على الصعيد الجهوي، حيث تستأثر بنسبة 

من القضايا الجنحية % 6889 لمسجلة ومن القضايا الجنحية ا% 69و

 . من القضايا الجنحية المخلفة %62المحكومة و

قضية مدنية  981.061حوالي  سجلت المحاكم االبتدائية بالجهة

قضية مدنية مسجلة  %1082قضية مدنية محكومة و %1184منها 

تأتي الرباط في المرتبة األولى من حيث  .قضية مدنية مخلفة %1482و

 .%1081المدنية بكل أنواعها بنسبة القضايا 

 

تمارة ب -ثم محكمة الصخيرات %60بعدها نجد عمالة سال بنسبة  

وفي األخير محكمة الروماني بنسبة  ، %1989إقليم الخميسات بنسبة 16%

 .9008خالل سنة  184%

 109228فقد سجلت  أما عدد القضايا الرائجة بالمراكز القضائية 

 .قضايا مدنية %1189قضايا جنحية و %9889قضية، منها 
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حسب  أنشطة المحاكم االبتدائية:  10 الجدول رقم

 2008الجنحية بالجهة،  سنة  نوع القضايا

 القضايا الجنحية المحكومة            

حوادث 

 السير
 المخالفات

قضايا 

 األحداث
 الجنح

المجموع 

 منه
  

 الجهة 926 110  379 42  464 1  703 59  305 6 

 الخميسات 706 13  581 8  277   926 3  756  

 الرباط 416 42  517 11  342   420 27  959 2 

 الروماني 779 3  462 2  78   906   83  

 سـال 752 42  701 13  518   701 26  481 1 

 تمارة 273 8  118 6  249   750   026 1 

 القضايا الجنحية المسجلة            

حوادث 

 السير
 المخالفات

قضايا 

 األحداث
 الجنح

المجموع 

 منه
  

 الجهة 179 99 313 43 406 1 029 48 708 5

 الخميسات 734 13 578 8 268 926 3 746

 الرباط 719 31 845 11 353 973 16 449 2

 الروماني 835 3 613 2 38 906 96

 سـال 955 41 408 14 518 474 25 371 1

 تمارة 936 7 869 5 229 750 046 1

            

 القضايا الجنحية المخلفة      

حوادث 

 السير
 المخالفات

قضايا 

 األحداث
 الجنح

المجموع 

 منه
  

 الجهة 070 17 626 8 447 913 689 6

 الخميسات 697 1 190 1 82 - 324

 الرباط 151 6 302 2 86 913 804 2

 الروماني 788 671 5 - 89

 سـال 041 5 457 3 179 - 204 1

 تمارة 393 3 006 1 95 - 268 2

  2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر    
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حسب  أنشطة المحاكم االبتدائية:  18 الجدول رقم

 2008المدنية بالجهة،  سنة  نوع القضايا

 القضايا المدنية المسجلة           

حوادث 

 الشغل 

قضايا 

 استعجالية

األحوال 

 الشخصية 

الحالة 

 المدنية
 العــقـار

نزاعات 

 الشغل 

المجموع 

 منه
  

 الجهة  309 117  937 2  555 2  026 23  405 8  661 2  654 4 

 الخميسات 399 15  177   418   310 5  025 1  260   198  

 الرباط 382 44  325 1  454   025 7  150 3  221 1  834 1 

 الروماني 353 6  15   330   304 4  162   126   17  

 سـال 641 35  885   695   831 4  114 3  703   585 1 

 تمارة 534 15  535   658   556 1  954   351   020 1 

 القضايا المدنية المحكومة            

حوادث 

 الشغل 

قضايا 

 استعجالية

األحوال 

 الشخصية 

الحالة 

 المدنية
 العــقـار

نزاعات 

 الشغل 

المجموع 

 منه
  

 الجهة  157 114  792 7  030 2  730 22  755 8  695 2  376 3 

 الخميسات 673 14  292   362   418 5  171 1  266   206  

 الرباط 837 41  726 1  484   612 6  819 3  272 1  190 1 

 الروماني 117 6  11   231   293 4  165   119   24  

 سـال 884 36  231 5  420   778 4  693 2  693   098 1 

 تمارة 646 14  532   533   629 1  907   345   858  

 القضايا المدنية المخلفة           

حوادث 

 الشغل 

قضايا 

 استعجالية

األحوال 

 الشخصية 

الحالة 

 المدنية
 العــقـار

نزاعات 

 الشغل 

المجموع 

 منه
  

 الجهة  565 49  683 1  233 3  600 2  414 6  289   635 8 

 الخميسات 363 4  34   338   - 523   32   618  

 الرباط 601 26  981   569   141 2  181 3  50   332 5 

 الروماني 841   16   331   47   38   12   62  

 سـال 476 11  62   233 1  278   089 2  150   098 1 

 تمارة 284 6  590   762   134   583   45   525 1 

 2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر    
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بالرباط، مراكز القضائية أنشطة ال:  18 الجدول رقم

 8004سنة 

 المدني    الجنحي   
  أنواع القضايا

 المسجل المحكوم المخلف المسجل المحكوم المخلف

252 8 189 8 068 874 5 401 5 610 
أنشطة المراكز 

 (8)القضائية

  58   224   167   19   101   94 
نشطة المقاطعات 

التابعة للمراكز 

 القضائية 

  395  1 075   723  2 159  3 998  4 171 
أنشطة محاكم 

المقاطعات التابعة 

 للمحاكم االبتدائية

 5 523 
 17 

723 

 17 

655 
 5 627  6 931  7 661 

أنشطة محاكم 

 االستئناف
 يشمل نشاط المقاطعات  (1)

  9002 السنوية للمغرب، سنةالنشرة اإلحصائية  : المصدر   (9)

 16120 المحاكم اإلداريةبلغ مجموع القضايا المطروحة على 

في إطار  %9184منها في إطار الشطط في استعمال السلطة و %2قضية، 

منها في  %1982في مجال أداء الضرائب و %8نزع الملكية وحوالي 

جهة أخرى من . مجال القضايا االستعجالية والباقي في إطار االنتخابات

، أما القضايا المخلفة فقد شكلت نسبتها %6282بلغت نسبة القضايا المسجلة 

 .% 98في حين لم تتعدى نسبة القضايا المحكومة ،  % 6982

 8001، سنة أنشطة المحاكم اإلدارية:  13الجدول رقم

الشطط 

فـي  

استعمـال 

 السلطة

 اإلنتخابات الضرائب
نزع 

 الملكية
قضايا  

 استعجالية 
لمجموع ا

 منه
  

 المسجلة  181 5 003 1 092 1 6 310 456

 المحكومة 685 3  799   399 7 264 327

 المخلفة  294 4 253 764 1 -  476 408

 المجموع  160 13 055 2 255 3 13 050 1 191 1

 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر                  
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16%

11%

0%

38%

35%

 2008القضايا المسجلة بالمحاكم اإلدارية بالجهة لسنة : 29البيان رقم 

الشطط  ـ   است مـال الس طة الضرائ  اإلنتخابات ن ع الم كية قضايا است جالية  
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18%

15%

0%
22%

45%

القضايا المحكومة بالمحاكم اإلارية للجهة حسب النوع :  30البيان رقم 
 2008لسنة 

الشطط  ـ   است مـال الس طة الضرائ  اإلنتخابات ن ع الم كية قضايا است جالية  

 
 
 

14%

16%

0%
61%

9%

القضايا المخلفةبالمحاكم اإلدارية للجهة حسب النوع لسنة : 31البيان رقم 
2008  

الشطط  ـ   است مـال الس طة الضرائ  اإلنتخابات ن ع الم كية قضايا است جالية  
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التجارية حوالي المحاكم بلغ مجموع القضايا المعروضة على 

قضايا مسجلة  %1989: قضية موزعة على الشكل التالي  69.299

أما إذا أخذنا كل صنف . قضايا مخلفة %1088قضايا محكومة و %1282و

على حدة، فيالحظ أن قضايا الموضوع تستحوذ على حصة األسد بنسبة 

9486%. 

 8001، سنة أنشطة المحاكم التجارية:  14 الجدول رقم 

   9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر                 

أما فيما يخص توزيع األعوان القضائيين بمحاكم االستئناف بالجهة 

     ، فيالحظ أن عدد العدول والموثقين انخفض بنسبة 9008برسم سنة 

، في حين ارتفع عدد الموثقين بنسبة 9008و 9009بين سنتي  % 888

1481%. 

حسب  والموثقين العدول طورت :12 الجدول رقم

 8001إلى  8002من سنة  السنوات

 
 
 
 

 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

 االستعجالي 
قضايا 

 الموضوع 

تجاري 

 متنوع

األوامر 

 باألداء

المجموع  

 منه
  

 القضايا المسجلة 890 13 308 1 - 146 3 985

985 3 312 - 1 308 15 234 
القضايا 

 المحكومة

 القضايا المخلفة 531 3 - - 459 2 61

2008 2007 2006 2005 
 

 الموثقين 115 129 136 135

 العدول 256 254 243 235
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تطورعدد العدول و الموثقين بالجهة ما بين : 32البيان رقم 

  2008و   2005سنة 

الموثقين ال دول 

 
 

 

 68حوالي  9008 أما بالنسبة للنساخ، فقد بلغ عددهم خالل سنة

من اإلناث، في حين بلغ عدد الخبراء القضائيين ما  %6189منهم  اناسخ

تراجمة المقبولين لدى للأما بالنسبة . أنثى %1189خبير منهم  191يقارب 

 .من اإلناث %9982ترجما منهم م 94، فوصل عددهم المحاكم

 

الخبراء و توزيع النساخ:  16 الجدول رقم

المقبولين لدى المحاكم حسب  القضائيين والتراجمة

 8001بالجهة، سنة  الجنس

 ذكور إناث المجموع
 

 النساخ 25 13 38

 الخبراء القضائيين 360 61 421

 التراجمة  34 23 57

   9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  
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توزيع النسا  و التراجمة و الخبراء : 33البيان رقم 

 2008القضائين المقبلين لدى المحاكم بالجهة لسنة 

إناث ذكور
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 المؤهالت االقتصادية .6

 الفالحة 8.6 

تتوفر الجهة على فالحة متنوعة من بينها الحبوب والقطاني  

ومزروعات الخضر والمزروعات الصناعية والحبوب الزيتية ومغروسات 

 674.191 بحوالي  9008سنة صالحة للزراعة الساحة تقدر الم .الفواكه

 . منها متواجدة بإقليم الخميسات% 84 4,هكتار، 

حسب النظام ( بالهكتار)المساحات الصالحة للزراعة  :  77الجدول رقم 
 2007العقاري و العمالة أو اإلقليم ،

 المجموع الخميسات تمارة-الصخيرات سال الرباط
النظام 
 العقاري

 الملك 309 412 747 349 592 34 963 27 7

 الجماعية 330 13 296 10 234 800 2 0

 الكيش 316 0 0 0 316

 الحبوس 036 1 360 269 407 0

 ملك الدولة 683 15 248 12 905 1 530 1 0

 المجموع 674 442 651 372 000 37 700 32 323

 .  9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر  

 

النظام العقاري هكتار وتعتبر  309.490تقدر أراضي الملك ب 

المردودية نتيجة  تراجع، إال أن هذه األراضي تبقى مهددة باألكثر انتشارا 

تعرف أراضي الدولة وأراضي الجموع مشاكل  في حين تجزيئها، كثرة

 .تتعلق بطريقة تدبيرها
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الجهة على سدين وهما سد سيدي محمد بن عبد هللا بطاقة  رتتوف

مليون  960مليون متر مكعب وسد القنصرة بسعة تقدر ب  180تقدر ب 

سدا تليا تستعمل للسقي والماشية وإنتاج الكهرباء وتزويد  11متر مكعب و

 .المراكز الحضرية بالماء الصالح للشرب

ميسات نظرا لتوفر هذا أما تربية الماشية فهي جد مهمة بإقليم الخ

اإلقليم على موارد طبيعية من علف وكأل ومساحات شاسعة ومراعي وافرة 

 . تساهم وتساعد في تنمية اإلنتاج الحيواني

 الوضعية القانونية لألراضي : 

 674 442تبلغ المساحة الصالحة للزراعة الموجودة بالجهة 

% 486و% 8869، مقابل % 8181هكتار، أغلبها من إقليم الخميسات أي 

تمثل .تمارة وسال-فقط على التوالي بكل من عماالت الصخيرات% 081و

من المساحة الصالحة للزراعة % 2681المساحة المتعلقة بالملك الخاص

ألمالك % 689تعود للملك الجماعي و% 6على صعيد الجهة، مقابل 

 612و  1.062ال تغطي أراضي الحبوس والكيش سوى  الدولة، في حين

 .هكتارعلى التوالي

 استغالل األراضي 

 %2289تعتبر الزراعة البورية أهم نشاط زراعي بالجهة، إذ تمثل 

من المساحة الصالحة للزراعة، أما الزراعة السقوية فال تهم سوى 

مستوى أما على . من المساحة الفالحية المستغلة بالجهة هكتار 19.691

حيث تمثل . العماالت واإلقليم، يشمل إقليم الخميسات أكبر مساحة مستغلة

 .من األراضي السقوية %216,من األراضي البورية و 8181%
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توزيع المساحات الفالحية :  11 الجدول رقم

المستغلة حسب نوعية األراضي بالهكتار،سنة 

8001 

 سال الرباط
الصخيرات

 المجموع الخميسات تمارة-
إستعماالت 
 األراضي

 األراضي البور 442674 372651 37000 32700 323

 سقوية 15324 6624 5400 3300 0

 بور 427027 366027 31600 29400 0

 الغابات 53700 ... 31200 22500 0

 الزراعات الكثيفة 27871 27871 ... ... ...

0 10800 17800 138417 167017 
أراضي دائمة 

 للرعي

0 0 0 269932 269932 
تشجير الغابات 

 الخصوصية

 المجموع 961194 781000 86000 66000 323

   9002 زعير  -زمور-سال-النشرة اإلحصائية الجهوية للرباط: المصدر          
 

0%8%
8%

84%

توزيع مساحة األراضي البورية بالجهة حسب : 34البيان رقم 
2008العماالت و اإلقليم لسنة 

الرباط سال تمارة-الصخيرات الخميسات
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43%

توزيع مساحة األراضي السقوية بالجهة : 35البيان رقم 
 2008حسب العماالت و اإلقليم لسنة 

الرباط سال تمارة-الصخيرات الخميسات

 

 

 

 

 

الطقس وكذا إن المساحة المزروعة ترتبط ارتباطا وثيقا بظروف 

لتساقطات المطرية فإن زراعة لضعف انظرا ف .بالقدرة الشرائية للفالحين

هكتار، أي ما يمثل حوالي  276725حيث تهم  ،الحبوب هي التي تطغى

929% أما على مستوى العماالت . من المساحة الصالحة للزراعة

ة جد واإلقليم، فيتضح أن إقليم الخميسات يتوفر على مساحة صالحة للزراع

مهمة وتعتبر زراعة الحبوب أهم الزراعات المناسبة للطقس السائد باإلقليم 

من المساحات  489%هكتار أي  237250حيث تغطي مساحة تقدر ب 

-بعمالة الصخيرات% 884المزروعة بالحبوب على صعيد الجهة، مقابل 

 (.انظر الجدول أسفله)بعمالة سال  %982تمارة و 
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مساحة أهم المزروعات الفالحية بالجهة بالهكتار، :  19 الجدول رقم

 8001-8006موسم 

 سال
-الصخيرات
 المنتوجات الفالحية المجموع الخميسات تمارة

 الحبوب 276725 237250 24000 15475

 القمح الصلب  28275 25150 1000 2125

 القمح الطري 164050 139400 16000 8650

 الشعير 71750 60050 7000 4700

 الذرة 9250 9250 0 0

 الخرطال 0 … 0 0

 حبوب أخرى 3400 3400 0 0

 القطاني 29675 27900 100 1675

 الفول 10625 9000 100 1525

 الجلبانة 3870 3800 0 70

 الحمص 4130 4050 0 80

 العدس 10900 10900 0 0

 قطاني أخرى 150 150 0 0

 الحبوب الزيتية 1270 1270 0 0

 عباد الشمس 1270 1270 0 0

0 0 … 0 
المزروعات 
 الصناعية

 المجموع 277995 266420 24100 17150

   9002زعير  -زمور-سال-لرباطلجهة ا النشرة اإلحصائية الجهوية: المصدر               
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 تربية المواشي 

على صعيد الجهة  9008بلغ عدد رؤوس الماشية خالل سنة 

من مجموع قطيع % 4989ويمثل قطيع الغنم رأس 1.120.100حوالي 

كما يستأثر إقليم . من الماعز %1982من البقر و% 1182الماشية مقابل 

من قطيع الماشية، وذلك راجع إلى توفر هذا  %8482الخميسات بنسبة 

اإلقليم على موارد طبيعية من علف وكأل ومساحات شاسعة ومراعي وافرة 

 .الحيواني باإلقليم تساهم وتساعد على تنمية اإلنتاج

 

بآالف توزيع رؤوس الماشية : 90 الجدول رقم

  8001، سنة الرؤوس

 

 األبقار األغنام الماعز المجموع 

 الخميسات    138,3 741,5 139,8 1019,6 

 سال-الرباطوالية    31,3 99,7 9,8 140,8

 المجموع  169,6 841,2 149,6 160,4 1

 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  : المصدر                               

 24100أما حيوانات الجر فقد بلغ عددها على الصعيد الجهوي 

 %   10.3و%   89.6رأس، غالبيتها توجد بإقليم الخميسات وذلك بنسبة 

 .سال-فقط بوالية الرباط

بآالف توزيع حيوانات الجر بالجهة : 98 الجدول رقم

 8004، سنة الرؤوس

   الخيول البغال الحمير المجموع

 الخميسات    16,4 23,5 31,0 70,9

 سال-الرباطوالية    3,6 1,7 2,9 8,2

 المجموع 20,0 25,2 33,9 79,1

 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  : المصدر                     
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13%

72%

15%

توزيع رؤوس الماشية بالجهة حسب :  36البيان رقم 
  2008النوع لسنة 

الماع  األغنا  األبقار

 

 

 

43%

32%

25%

توزيع حيوانات الجر بالجهة :  37البيان رقم 

2008حسب النوع لسنة 

الحمير الب ال الخيول
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ومن ناحية أخرى، بلغ عدد رؤوس األبقار المحلية حوالي 

يحتل إقليم . رأسا من األبقار المحسنة  89.900رأس مقابل  79.700

الخميسات المرتبة األولى سواء من حيث عدد األبقار المحلية أو المحسنة 

وتجدر اإلشارة إلى أن . على التوالي %4181و % 89.6وذلك بنسبة 

بالعماالت الثالث  %1482من األبقار تتواجد بإقليم الخميسات و 8981%

 .مجتمعة

  
 
 

رؤوس األبقار حسب الساللة :  98 الجدول رقم

 8001، سنة بآالف الرؤوس يةيم والواللقاإلو

   المحلية المحسنة المجموع

 الرباط   8,3 23,0 31,3

 الخميسات    71,4 66,9 138,3

 المجموع  79,7 89,9 169,6

 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  : المصدر                  
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50%
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23%

توزيع رؤوس األبقاربالجهة :  38البيان رقم 

  2008حسب الساللة لسنة 

المجموع المحسنة المح ية

 

 

 

أما فيما يخص إنتاج الحليب، تتوفر الجهة على عدد مهم من األبقار 

وقد بلغت . مركزا لجمع الحليب 66رأس كما يوجد بها  8676ويقدر ب 

لتر من الحليب على صعيد الجهة  20412000كمية اإلنتاج السنوي حوالي 

لتر  9827689، لكن لم يتم تجميع  سوى 9008-9002خالل سنة 

. من اإلنتاج اإلجمالي لهذه العماالت %18بعماالت وإقليم الجهة أي ما يمثل

من الكمية اإلجمالية المنتجة على  %100ت لوحده وينتج إقليم الخميسا

 .من مجموع الكمية على صعيد الجهة % 20صعيد الجهة كما يتم تجميع 
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إنتاج الحليب حسب العمالة أو :  93الجدول رقم

 2008 -8006اإلقليم، سنة 

 سال
-الصخيرات
 اإلقليم/العمالة المجموع الخميسات تمارة

1 2 30 33 
مركز تجميع 

 الحليب

 اإلنتاج باللتر 20412000 20412000 0 0

 *عدد األبقار 8676 8100 426 150

 الكمية المجمعة 9827689 8848735 582537 396417

 9008المديريات اإلق ليمية للف الحة سنة  : المصدر 

 الغابات 

هكتار، وتتوزع  990.221تتوفر الجهة على غابات طبيعية تغطي 

وإقليم الخميسات بنسبة  %19,2سال بنسبة  -على كل من والية الرباط

، وتحتل أشجار الوريق المكونة أساسا من البلوط األخضر والبلوط 84,1%

هكتار  110.941والتي تغطي الفليني مساحة مهمة من هذه الغابات الطبيعية 

أما األشجار . يةمن المساحة الغابوية الجهو% 92 حواليما يمثل أي 

من المساحة  %12هكتار أي بنسبة  14.618تغطي مساحة تبلغ فالصمغية 

منها تتمركز بإقليم % 29اإلجمالية للغابات الطبيعية بالجهة وأكثر من 

  .الخميسات

 ةاألشجار الطبيعي المساحات المشجرة  حسب أنواع:  94 الجدول رقم

 8001 بالجهة بالهكتار، سنة

 المجموع

نوع 

 ماطورال

أنواع 

 أخرى

أشجار 

 الوريق 

األشجار 

  الصمغية

 الجهة 318 47  571 140  069 12  706 50  664 250 

 219 027  46 531  12 023  116 869  43 604 
  

 الخميسات

 31 637  4 175   46  23 702  3 714 

 والية  

الرباط ـ 

 سال

 .9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  : المصدر                                  
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19%

المساحات المشجرة بالجهة حسب النوع : 39البيان رقم  
2008سنة 

نوع ماطورال أنواع أخرى أشجار الوري   األشجار الصم ية

 

 

ومن جهة أخرى، بلغت المساحة المغطاة بأشجار العرعار عفصية 

من مساحة األشجار الصمغية  %2289هكتار؛ أي ما يمثل  14.044حوالي 

الطبيعية ويستحوذ إقليم الخميسات على النصيب األكبر من هذا النوع من 

أما بالنسبة ألشجار الوريق الطبيعية، فيمثل . %29األشجار وذلك بنسبة 

من مجموع مساحة هذا الصنف من األشجار  %2186البلوط الفليني 

 .يخص البلوط األخضر %6984والباقي أي 

اإلشارة إلى أن البلوط األخضر والعرعار يتواجدان فقط  وتجدر

وتلعب صناعة الخشب دورا مهما في التنمية االقتصادية . بإقليم الخميسات

 . سواء منها الجهوية أو الوطنية
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 ةاألشجار الصمغيمساحات :  92 الجدول رقم

بالجهة بالهكتار،   أشجار الوريق الطبيعيةو الطبيعية

 8001سنة 

 أشجار الوريق  األشجارالصمغية الطبيعية
 

 المجموع
 العرعار

العرعار    

 المجموع (عفصية)

البلوط  

 الفليني

البلوط  

  األخضر

 الجهة 139 50  432 90  571 140  077 47  241   318 47 

 43 604   241  43 363 
 116 869  66 730  50 139 

  

 الخميسات

 3 714 -  3 714 

 23 702  23 702 - 

 والية 

الرباط ـ 

 سال

 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  سنة  : المصدر                      

هكتارا،  53.080تبلغ مساحة الغابات المشجرة على صعيد الجهة 

وتتوزع هذه المساحة بشكل غير متكافئ بين كل من إقليم الخميسات ووالية 

من هذه المساحة  %8682 سال، حيث يضم إقليم الخميسات لوحده-الرباط

 9008-9004أما برسم سنة .سال-يخص والية الرباط%  18والباقي أي 

 .الخميساتمنها بإقليم %  82هكتار  1299فقد بلغت المساحة المشجرة 

 

مساحة الغابات المشجرة حسب :   96الجدول رقم

 8001-8002الوالية أو اإلقليم بالهكتار، موسم 

 

المساحة المشجرة برسم موسم 

8001-8002 

المساحة الـمشجرة الـمتواجدة  

 8002-8001برسم موسم 

 الجهة 080 53  922 1  

 الخميسات   378 44  652 1 

  270  8 702 

الرباط ـ   والية

 سال

  9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  : المصدر                   
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 الصيد البحري 

رغم كون الجهة لها واجهة كبيرة على المحيط األطلسي التي يبلغ 

كلم وتمتاز بتواجد نهر كبير هو وادي أبي رقراق،  49طولها حوالي 

المرغوب، ألن الميناء الوحيد في فأنشطة الصيد البحري ال تمثل الحجم 

الجهة هو ميناء الرباط، إال أنه ال يتوفر على الشروط والبنيات األساسية 

 .الضرورية الستغالله على أحسن وجه

ونظرا لإلمكانيات المحدودة لميناء الرباط، فتموين الجهة من 

 .منتوجات الصيد مؤمن من طرف مينائي مهدية والدار البيضاء

منتوج الصيد البحري حسب النوع :  92 الجدول رقم

 8001بالجهة، سنة 

 القشريات  الرخويات

السمك 

العمقي 

 (األبيض)

السمك 

 الصناعي 
 المجموع أخر

 

373 0,15 69 21 2 466 
الكمية      
 (بالطن)

10925 3 1778 141 36 12883 
القيمة     
 (بألف درهم)

 9002النشرة اإلحصائية الجهوية سنة  : المصدر  

  9008منتوج الصيد البحري حسب النوع بالجهة، سنة  بلغت كمية

من هذه الكمية والسمك  189نسبة الصناعي  وقد شكل السمك. طن 122

، أما 80في حين شكلت الرخويات ما يقارب  %1188األبيض نسبة 

 .القشريات فيبقى منتوجها هزيال جدا وال يرقى إلى تطلعات الصيادين

مليون  198886أما قيمة منتوجات الصيد البحري فقد وصلت إلى 

، وترجع أكبر مساهمة إلى الرخويات حيث وصلت 9008درهم خالل سنة 

من مجموع قيمة % 8188مليون درهم أي ما يمثل  108299قيمته إلى 

 . المنتوج على الصعيد الجهوي
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 القطاع السياحي  8.6

جغرافية سياحية جد هامة تتوفر الجهة على إمكانيات ومؤهالت 

 :ومتنوعة من أهمها 

  كورنيش على ساحل المحيط األطلسي الذي يمتد على أكثر من

كلم، مكونا بذلك موقعا مالئما لشواطئ االصطياف ولموانئ  49

 الترفيه ولمواقع االستجمام؛

 الولجة الممتدة على ضفاف واد أبي رقراق؛ 

 ؛... اس عيون وينابيع طبيعية مثل عين لالحية بولم 

  هكتار كموقع مالئم  990.221فضاء غابوي طبيعي كبير يغطي

 .لمراكز الصيد ببحيرة ضاية الرومي بالروماني

تمت برمجة مجموعة من المشاريع في إطار المبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية من بينها تهيئة وتنمية ضفتي أبي رقراق وتهيئة كورنيش 

لمشاريع من شأنها أن تلعب دورا مهما على ساحل المحيط األطلسي وهذه ا

 ...في تنمية الجهة سواء من الجانب االقتصادي أو االجتماعي أو السياحي 

ومن جهة أخرى تعرف الجهة كل سنة تظاهرات ذات ميزة فنية 

وثقافية كموسم الشموع بسال ومهرجان الرباط و مهرجان موازين موسم 

 .شراكة بعين عودة وتظاهرات أخرى

الجهة تتوفر على تراث تاريخي مهم وتشهد على ذلك كما أن 

المآثر التاريخية المتواجدة بها كصومعة حسان واألوداية وقصبة شالة 

والبوابات الكبرى لسال وقنطرة زعير وضريح محمد الخامس وضريح عبد 

 .هللا بن حسون وضريح عبد هللا بن ياسين مؤسس الدولة المرابطية
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الجهة تبقى سياحة مرور، فالسياح  رغم كل هذا، فالسياحة في

يمرون فقط ببعض مدن الجهة ليقيموا في أماكن أخرى وذلك راجع لقلة 

وهكذا تبقى الطاقات داخل . التجهيزات األولية والشبكة الطرقية المطلوبة

  .الجهة غير مستغلة بما فيه الكفاية

مؤسسة  مصنفة  و توفر هذه المؤسسات ما  11تتوفر الجهة على 

من مجموع  %1سرير أي ما يعادل   2101غرفة ب  6191وعه  مجم

و تتوزع  حسب عماالت وإقليم الجهة كما . األسرة على الصعيد الوطني

فيالحظ أن عمالة الرباط تستحوذ على النصيب األوفر أي ما يعادل : يلي 

من عدد الغرف    %42من مجموع  المؤسسات بالجهة ، وبنسبة % 22

 .الموجودة على الصعيد الجهوي من عدد األسرة% 49

الطاقة اإليوائية للمؤسسات : 91 الجدول رقم

-88-38المصنفة حسب عماالت وإقليم الجهة، في 

8001 

    
   المؤسسات الغرف األسرة

 الجهة  44  121 3 404 6

 الخميسات   4 178 366

 الرباط    29 373 2 812 4

 سـال   2 62 124

1 102 508 9 
 -الصخيرات   

 تمارة

 2009لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  ا: المصدر   
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تطور الليالي السياحية  بالجهة المسجلة بالمؤسسات :   99 الجدول رقم
  8001و  8004المصنفة بين سنتي 

 
2008  8002  8006 2005 2004   

 الجهة  453 534  523 609  007 665  992 716  123 734 

 الخميسات   492 9 920 8 977 7 592 8 624 9

 الرباط    267 477 128 551 285 598 870 629 018 643

 سـال   593 16 634 15 201 17 579 20 043 20

61 438 57 951 41 544 33 841 31 101 
 -الصخيرات   

 تمارة

 9002لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  ا: المصدر  

السياحية بالمؤسسات الفندقية المصنفة للجهة   يوصل عدد الليال

 981و ذلك بنسبة زيادة وصلت إلى  9008خالل سنة  461.196حوالي 

كما تجدر اإلشارة إلى التزايد االطرادي الذي .   9004مقارنة مع سنة % 

%.  64بنسبة تصل إلى    9001تعرفه الليالي السياحية بالجهة منذ سنة 

و ذلك % 8482إقليم الجهة  فتحتل عمالة الرباط أما حسب العماالت  و 

مما يدل على  .9008إلى غاية  9001على مدى السنوات  ابتداءا من 

حركية سياحية نشيطة بالعاصمة الرباط مقارنة مع باقي عماالت و إقليم 

من أجل الرفع من الرواج  ةمما يستدعي اتخاذ التدابير الالزم.الجهة 

  .السياحي بهذه العماالت 

المؤسسات المصنفة بالجهة حسب اإلقليم و العماالت  سنة :  800الجدول

 (الفنادق) 8001

 نجمتان نجوم 3 نجوم  4 نجوم 2 المجموع 
نجمة 

 واحدة
  

 الجهة  4  9  80  88  4  38

 الخميسات   - 1 1 - - 2
 الرباط    3 4 8 7 4 26
 سال   - - - 2 - 2

7 
- 2 1 4 - 

الصخيرات ــ   

 تمارة

 9002لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  ا: المصدر  
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 المؤسسات المصنفة بالجهة حسب اإلقليم و العماالت :  (تابع)800الجدول

 8001سنة  

 المجموع
فنادق 

 عائلية

دور 

 الضيافة

سياحية .إق

 اإلستجمام.وم'

قرى العطل 

 السياحية
  

 الجهة  2  1  2 1  6

 الخميسات   1 - - - 1

 الرباط    - 1  1 1 3

 سال   - - - - 0

2 - 1 -  1 
الصخيرات   

 ــ تمارة

 9002لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  ا: المصدر  

أكبر عدد من الفنادق المتواجدة على الصعيد الجهوي يدخل في 

فندقا ،  10و 11خانة أربع و ثالث نجوم، حيث تتوفر على التوالي على 

كما تضم .أي ما يعادل أكثر من نصف مجموع المؤسسات بالجهة 9989%

مؤسسات من صنف الخمسة نجوم ، تحتضنها العاصمة  1الجهة أيضا 

من مجموع %  20الرباط  ، كما تضم هذه األخيرة  أيضا أكثر من 

 . المؤسسات المصنفة بالجهة

من هذا العدد %  20سرير ،   2101و يصل عدد األسرة إلى 

توفره باقي المؤسسات األخرى  و خصوصا قرى %  10ره الفنادق  و توف

توفر .أما بخصوص التوزيع حسب العماالت و اإلقليم. العطل السياحية 

من مجموع عدد األسرة خاصة بالقرى %  99تمارة -عمالة الصخيرات

 العطل السياحية 
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عدد األسرة بالمؤسسات :  808  قمرالجدول 

-88-38الجهة، في ليم وإق عماالتالمصنفة حسب 

8001 

   نجمة واحدة نجمتان نجوم 3 نجوم  4 نجوم 2

 ةهالج 289  770  382 1 836 1 538 1

 الخميسات   34  100  132  - -

 الرباط    255  404  148 1 284 1 538 1

 سال   - - - 124  -

-  428  102  266 - 
الصخيرات   

 ــ تمارة

 9002لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  ا: المصدر      
 

عدد األسرة بالمؤسسات : (تابع) 808  قمرالجدول               

 8001-88-38الجهة، في ليم وإق المصنفة حسب عماالت

 المجموع
فنادق 

 عائلية
 دور الضيافة

سياحية .إق

 اإلستجمام.وم

قرى العطل 

 السياحية
  

 الجهة  394  55  84 56 589 

 الخميسات   100  - - - 100 

 الرباط    - 55  72 56 183 

 سال   - - - -  

 الصخيرات ــ تمارة   294  - 12 - 306 

 9002لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  ا: المصدر  
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 8001و سنة   8004تطور معدل اإليواء بالجهة ما بين سنة  : 808رقم

 بالنسب المئوية 

 

2008 2007 2006 2005 2004 

 
 لجهةا 41 45 48 48 50

 9002لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  ا: المصدر  

 

 

و يفوق بذلك نسبة ، 9008سنة %  90يسجل معدل اإليواء بالجهة 

أما بالنسبة %.  19اإليواء المسجلة على الصعيد الوطني و التي تقدر ب 

الجهة الرتبة الرابعة من حيث  للترتيب مقارنة مع باقي الجهات  فتحتل

%  20و %  29نسبة اإليواء بعد جهة الغرب شراردة بني احسن ب 

 .بجهة الدرالبيضاء الكبرى %  99بجهة مراكش تانسيفت الحوز و 

 

 الصناعة  2-6

 مؤشرات عامة حول وضعية الصناعة بالجهة 
يعد القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية بالجهة حيث بلغ عدد 

وحدة صناعية ممثلة بذلك  200ما يناهز  9008المؤسسات الصناعية سنة 

 .من مجموع الوحدات الصناعية بالمملكة% 482

مليار درهم، وهو ما يشكل  19ويقدر إنتاج هذه المؤسسات ما يفوق 

من هذا اإلنتاج يصدر إلى  %,,98. من اإلنتاج الصناعي الوطني 189%

 .األسواق الخارجية وخاصة األسواق األوربية
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ويعد قطاع النسيج والجلد من أكثر القطاعات ديناميكية في هذا 

مليار درهم؛  986الميدان، حيث بلغت صادرات هذا القطاع لوحده ما يناهز 

 .من مجموع صادرات القطاع الصناعي للجهة %8884أي ما يمثل 

ذه الوحدات الصناعية حسب العماالت واإلقليم على الشكل تتوزع ه

بعمالة  %1286بعمالة سال و %9886بعمالة الرباط و %6886: التالي 

 .بإقليم الخميسات %14الصخيرات تمارة و

 

وبلغ  لعام 11.268شغلت هذه المؤسسات في المجموع ما يقارب 

لصعيد اإلقليمي، على ا. مليارات من الدراهم 16رقم معامالتها أزيد من 

التي توفرها ( %9089)تحتكر عمالة سال نصف  مناصب الشغل 

 . المؤسسات الصناعية المتواجدة بالجهة

 

أما فيما يخص اإلنتاج الصناعي بالجهة، تأتي عمالة الرباط في 

و   % 61,6بنسبة على التوالي األولى مناصفة مع عمالة سال  مرتبةال

وفي األخير يأتي  %60تمارة بنسبة  -ت،،تليها عمالة الصخيرا%  61,9

فقط من مجموع اإلنتاج الصناعي اإلجمالي  %1,1إقليم الخميسات بنسبة 

 . للجهة
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 2007بالجهة، بآالف الدرهم،  سنة حسب العماالت واإلقليم المؤشرات االقتصادية الكبرى الخاصة بالوحدات الصناعية : 803 رقم الجدول 

اإلستثمارات 

 درهم  806

نفقات  

المستخدمين 

 درهم  806

 806الصادرات 

 درهم 

 806اإلنتاج 

 درهم 

رقـم المعامالت 

 درهم  806

عدد المستخدمين 

 الدائمين

عدد 

  المؤسسات

 الجهة 600    638 41   131 430 13  202 163 12  624 498 3  568 952 1  841 793  

 الخميسات    102    376 1   456 210   935 206   052 65   587 35   987 3  

 الرباط   230    376 11   436 572 4  049 168 4  633 176 1  044 686   486 131  

 المدينة -سال    170    924 20   883 240 4  377 150 4  518 697 1  742 824   070 460  

 تمارة -الصخيرات    98    962 7   356 406 4  841 637 3  421 559   195 406   298 198  

 

  2009مندوبية التجارة والصناعة بالرباط، سنة: المصدر 
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االستثمارات في القطاع ال صناعي الجهوي خالل سنة بلغت قيمة 

من هذه االستثمارات  %98مليون درهم، وقد تحققت  200 ، ما يفوق 2008

 %1289تمارة ،  و-بعمالة الصخيرات %99على صعيد عمالة سال  مقابل 

 .  بعمالة الرباط

 أما بالنسبة للصادرات المسجلة على صعيد الجهة فقد بلغت قيمتها 

 %1889تأتي عمالة سال في الصدارة بنسبة  ،مليون درهم 624 498 3

ويرجع الفضل في ذلك باألساس إلى  %6682بعمالة الرباط بنسبة  ةمتبوع

ديناميكية قطاع النسيج والجلد الذي يوجه جل منتوجاته إلى األسواق 

في  %12تمارة في المرتبة الثالثة بنسبة -الخارجية وتأتي عمالة الصخيرات

 . %9حين ال تتجاوز النسبة المسجلة  بإقليم الخميسات 

 

 

2% 

34% 

34% 

30% 

توزيع إنتاج القطاع الصناعي حسب العماالت و اإلقليم : 10البيان رقم 

   2008لسنة 

 تمارة -الصخيرات    المدينة -سال    الرباط   الخميسات   
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0% 

17% 

58% 

25% 

توزيع قيمة اإلستثمارحسب العماالت و اإلقليم سنة : 41البيان رقم 

2008    

 الرباط   الخميسات   

 تمارة -الصخيرات    المدينة -سال   

2% 

34% 

48% 

16% 

توزيع قيمة صادرات القطاع الصناعي للجهة حسب  42:البيان رقم 

 2008العماالت واإلقليم لسنة 

 تمارة -الصخيرات    المدينة -سال    الرباط   الخميسات   
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 سال-توزيع الصناعات حسب القطاعات بوالية الرباط 

فيما  ىفإن عمالة سال تحتل المرتبة األول ،رغم أن عمالة الرباط تتوفر على أكبر عدد من المؤسسات الصناعية الجهوية

 .(انظر الجدول أعاله) يتعلق بكل من االستثمار و نفقات المستخدمين  وحجم المستخدمين والصادرات

 8001سنة  الصناعي بالوالية حسب القطاعات االقتصادية للنسيج المؤسساتتقسيم :  804 الجدول رقم

تكاليف اليد العاملة ب 
 درهم 4555

القيمة المضافة  
 درهم 4555ب 

 4555االستثمار ب 
 درهم 

 الصادرات اإلنتاج الصناعي 
رقم المعامالت  ب 

 درهم 4555
المؤسسات 
 الصناعية 

 القطاع

 الصناعات الغدائية 127 3527056 38474 3275830 168110 588673 207833

 صناعة النسيج و الجلد 89 3216358 2491576 3195754 239090 1296519 996425

575124 1669757 318741 5027080 689428 6707543 234 
الصناعة الكيماوية و شبه 

 الكيماوية

 الصناعة المعدنية و الميكانيكية 119 1524897 316870 1527555 123511 365242 180200

 الصناعة الكهربائية و اإللكترونية 12 387496 154306 383286 9568 267370 243652

 المجموع 581 15363350 3690654 13409505 859020 4187561 2203234

 9002سنة مندوبية التجارة والصناعة بالرباط، : المصدر 
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 أن أهم القطاعات الصناعية المتواجدة  أعاله يتبين من الجدول

في المرتبة  بالوالية هي الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية     

الصناعة المعدنية و   % 99والصناعات الغذائية ب  % 10 ب األولى

من مجموع النسيج الصناعي  90في المرتبة الثالثة  ب   والميكانيكية

يبقى قطاع الصناعات الكيميائية كما . بالوالية من حيث عدد المؤسسات

وشبه الكيميائية القطاع الرائد على صعيد الوالية من حيث جل 

 تكاليف اليد العاملة باستثناء المؤشر المتعلق ب المؤشرات االقتصادية

 .يمة له بقطاع النسيج و الجلدو الذي يسجل أعلى ق

 

 الصناعة التقليدية  6-4

محلية وعلى تجهيزات  أوليةعلى مواد  الصناعة التقليدية تعتمد

ال يتطلب رؤوس  ابسيطة في غالب األحيان، عالوة على أن االستثمار فيه

مجال خصب لالستثمار بأقل تكلفة ك الذا يمكن اعتباره ،مهمةأموال 

تثبيت اليد  مساهما فيعامال  االشغل، زيادة على كونهوخزان مهم لمناصب 

 .العاملة المحلية والحد من ظاهرة الهجرة

الزرابي ) تحتل الجهة بصناعتها التقليدية الغنية والمتنوعة

مكانة مرموقة على ...( ومنتوجات الفخار والمالبس والحديد المطروق

صناعة التقليدية، مراكز لتعلم حرف ال 6الصعيد الوطني، وهي تتوفر على 

وقد . وجد منها  مركز واحد  بإقليم الخميسات ومركزان بعمالة الرباطي

متعلم يتدربون  148ما يقرب من  9008استقبلت هذه المراكز خالل سنة 

 .على مختلف حرف الصناعة التقليدية
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مراكز التكوين المهني و المتدربين بالجهة حسب المستوى : 802الجدول 
 8001اإلقليم سنة بالعماالت و 

     المتعلمين المراكز

   المجموع السنة الثانية السنة األولى  
 الرباط 145 49 96 2
 سال 0 0 0 0

0 0 0 0 
-الصخيرات
 تمارة

 الخميسات 33 13 20 1

 الجهة  178 62 116 3

 المندوبية اإلق يمية  ل صناعة التق يدية: المصدر

  الصناعة التقليديةاإلجراءات التنشيطية إلنعاش 

على األساس قطاع، منها اللقد اتخذت إجراءات مهمة إلنعاش  

  .منح قروض للصناع التقليديين وتكوين المراكز المهنيةوخلق تعاونيات 

  التعاونيات الحرفية 

   2003للصناعة التقليدية بالجهة سنة  تعاونيةالمؤسسات ال:  106الجدول رقم  

 التعاونياتعــدد  عــدد المشاركين
 

 17 706 516 
 -زمور   -سـال  -الرباط 

 زعير

  9002لنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب سنة  ا: المصدر  
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 17706تعاونية تضم  516 وصل عدد التعاونيات الحرفية بالجهة 

من مجموع % 8مشكلة بذلك حوالي ،  9008من المنخرطين  برسم سنة 

 .الوطني المؤسسات التعاونية على الصعيد 

 

 مراقبة وطبع الزرابي 
بلغ عدد الزرابي المقدمة للمصلحة المشرفة على الطبع والمراقبة، 

وحدة، بمساحة  64.201جهة، ما مجموعه العلى مستوى  9004خالل سنة 

من المساحة  %90، وتشكل هذه المساحة مربعرمت 116.100إجمالية قدرها 

يمثل عدد الزرابي ، واإلجمالية للزرابي المطبوعة على الصعيد الوطني 

 .من العدد اإلجمالي الوطني  % 12المطبوعة بالجهة ما يعادل 

 

 تطور عدد و مساحة الزرابي المطبوعة بالجهة :   107الجدول رقم 
 2004  - 2007 

2007 2006 2005 2004   

113 400  200 671  180 333  207 057 
مساحة 

 الزرابي

 عدد الزرابي  910 69  470 78  317 72  601 37 

 9002 للمغرب  النشرة اإلحصائية  : لمصدر  ا

 

تطور صادرات منتوجات الصناعة التقليدية ب ألف الدرهم ما :   103الجدول رقم 
 2003و  2004بين سنة 

 بألف درهم 2004 2005 2006 2007 2008

 الجهة 91   81   71   63   33  

 9002 للمغرب  النشرة اإلحصائية  : لمصدر  ا
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 صادرات منتجات الصناعة التقليدية 
منتجات الصناعة التقليدية المصدرة على  كميةمجموع  بلغت

 %4درهم، مسجلة بذلك ألف  66ما يعادل  9008جهة خالل سنة المستوى 

 .الوطنيمن مجموع صادرات الصناعة التقليدية على الصعيد 

 

 التجارة  6-2
 

 التموين ومراقبة األسعار 
قنطارا  1.140.024بلغت الكمية المطحونة من القمح بالجهة  

 %8181بحيث شكلت نسبة القمح الطري المطحونة  ،9008برسم سنة 

بالنسبة للقمح الصلب و قد وصلت الكمية المطحونة خالل   %1882مقابل 

من  % 6089قنطار أي   356901األشهر الثالث األولى أقصاها مسجلة 

و بشكل عام، فقد تراوحت الكمية المطحونة . مجموع الكمية المطحونة 

قنطار  692201و بين  كميةقنطار كأدنى  921 918خالل الدورات بين 

 .9008الل سنة كأعلى كمية مسجلة خ

الكمية المطحونة من القمح حسب الدورة بالقنطار سنة  :  809الجدول رقم

8001 

القدرة السنوية 
 (بالقنطار)

الثالثة أشهر 
 الرابعة

الثالثة 
أشهر 
 الثالثة

الثالثة 
 أشهر الثانية

الثالثة 
أشهر 
 المجموع األولى

 /ال مالة
 اإلق ي 

1860000 204230 247419 218545 282993 953187 
القمح 
 الطري

360000 44031 52032 46909 73908 216880 
القمح 
 الصلب

 المجموع 1170067 356901 265454 299451 248261 2220000

 المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني : المصدر       
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 الملكية التجارية والصناعية 
ويوضح ،  9129بلغ عدد الشواهد السلبية المسلمة ما مجموعه 

توزيعها حسب القطاعات  أن قطاع الخدمات يستأثر بالنصيب األوفر 

    من مجموع الشواهد المسلمة يليه في ذلك قطاع البناء  %1182مسجال 

 %14و في المرتبة الثالثة قطاع التجارة ب  %69و األشغال العمومية ب 

 .و يفسر هذا التوزيع مدى انتعاش هذه القطاعات بالجهة 

عدد الشواهد السلبية المسلمة :  880 قمالجدول ر

  8001حسب القطاع و الشكل القانوني 

 شكل أخر

شركة 
مجهولة 
 اإلسم

شركة 
ذات 

مسؤولية 
 محدودة

شركة 
 قطاع النشاط المجموع تضامن

 الصناعة  47 0 43 3 1

 الفالحة والصيد 14 2 12 0 0

9 5 769 6 789 
البناء و األشغال 

 العمومية

 التجارة 416 1 394 0 21

 أخر 24 0 16 0 8

 الطاقة و المعادن 0 0 0 0 0

 الخدمات 1160 5 1116 16 23

 السياحة 12 0 11 0 1

 المجموع 2462 14 2361 24 63

 9002النشرة اإلحصائية الجهوية  : لمصدر  ا

الشركة  »أما فيما يخص الشكل القانوني لهذه المقاوالت، فنجد 

في حين  ،% 22في المرتبة األولى بحوالي « ذات المسؤولية المحدودة

 .تضل نسبة األشكال األخرى ضئيلة 
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  ةالبنيات التحتي. 7
 

 شبكة المواصالت .2.1
 

 الشبكة الطرقية 
تعتبر الشبكة الطرقية شريانـا مهما وأساسيا في التنمية   

المشيدة  طول شبكة الطرق ، وقد بلغواالجتماعية بالجهة االقتصادية

كلم  1.499كلم منها  9.919ما يناهز  9008-19-61والمعبدة إلى غاية 

 .الطرق المعبـدة من

تلعب شبكة الطرق السيارة التي تقوم الشركة الوطنية للطرق 

، دورا مهما فيما يخص التنقل والرواج، 1282السيارة بإدارتها منذ سنة 

كما تتوفر الجهة باإلضافة إلى  .الرباط -خاصة عبر محور الدار البيضاء

محور :  من الطرق السيارة ىمحاور أخرالمحور السالف الذكر على 

  .الرباط–الخميسات-مكناس-محور فاسوطنجة -الرباط

محطات  1الجهة تتوفر على ففيما يخص التجهيزات والبنيات، أما 

 .والخميسات وتيفلت الرباط وسال :طرقية بالمدن التالية 

  قيالنقل الطر 

تعتبر شبكة ويلعب النقل دورا أساسيا في الحياة اليومية للمواطنين، 

النقل من أهم البنيات التحتية التي تساهم في تدعيم وتنشيط الحركة 

تأمين النقل الطرقي لألشخاص والبضائع عبر  االقتصادية واالجتماعية

 . بواسطة الوسائل المنظمة وغير المنظمة على حد سواء
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توزيع حظيرة السيارات المتنقلة بالجهة :  888 رقمالجدول 

 حسب النوع ومراكز التسجيل  

2006 2005 2004  2003    

 الجهة  157 297 258 306 518 316 754 328

 الرباط   978 261 999 268 930 276 163 285

 سال   764 21 977 22 244 24 558 26

 تمارة   490 5 162 6 047 7 506 8

 الخميسات   925 7 120 8 297 8 527 8

 9002 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر                                 

 

سيارة خالل سنة  698.491بلغ عدد السيارات المتنقلة بالجهة 

من مجموع  %82,4بعمالة الرباط ما يقارب  تمثل حظيرة السيارات، 9002

           9006و عرفت حظيرة السيارات تطورا بين سنتي . الجهة حظيرة

 . %1082يقدر ب  9002و 

بمختلف مراكز التسجيل  9002وصل عدد السيارات المسجلة سنة 

من  %14سيارة أي ما يمثل  19.962على الصعيد الجهوي حوالي 

تأتي عمالة الرباط في . مجموع السيارات المسجلة على الصعيد الوطني

، تليها عمالة %24 لمرتبة األولى من حيث عدد السيارات المسجلة بنسبةا

أما إذا أخذنا بعين االعتبار نوع السيارة المسجلة، . %12سال بنسبة 

السياحية هي التي تستحوذ على حصة األسد بتسجيلها  تفيالحظ أن السيارا

 .  من العدد اإلجمالي للسيارات المسجلة % 20لنسبة 
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النوع  تسجيل السيارات حسب:  888 الجدول رقم

 8006بالجهة، سنة  ومراكز التسجيل

 المجموع

      

 العربــــــــــات النفعيـــــــة         

 الدراجات السيارات 
 سيارات مجموع 

حافالت 

 وسيارات
 جرارات

شاحنات 

 كبيرة

 الجهة  21 11000 1068 124 21 2 1215 12236

 الرباط   15 7595 549 57 17 -  623 8233

8 2  -  -  - 2 6  - 
سال   

 المدينة

2306 297 1 3 25 268 2005 4 
سال   

 الجديدة

1459 231  - 1 21 209 1226 2 
الصحيرات    

 تمارة

 الخميسات   -  168 40 21 -  1 62 230

   9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  

أما فيما يخص عدد رخص السياقة المسلمة حسب مراكز االمتحان 

رخصة سياقة منها  69.140حوالي  9008بالجهة، فقد بلغ عددها خالل سنة 

 9009وقد ارتفع هذا العدد بين سنتي . رخصة سلمت لإلناث 14,8%

أما حسب المراكز فقد سجل مركز سال أعلى نسبة .  % 62بزيادة  9008و

يليه مركز  من ثلث رخص السياقة المسلمة بالجهة أي أكثر % 6988

 .% 9881الرباط ب 

االمتحان مراكز الجنس ورخص السياقة المسلمة حسب : 883 الجدول رقم

 8001إلى سنة  8002، من سنة بالجهة

2008  2007 2006 2005   

   المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث

 الجهة  25248 5086 28059 5835 35158 6256 35170 6267

174 6242 276 7337 118 4537 284 4018 
  
 لخميساتا

 الرباط   8016 2368 8552 2692 10079 2849 10015 3047

 سال   8079 1314 9087 1910 10704 1714 12592 1680

 تمارة   5135 1120 5883 1115 7038 1417 6321 1366

 9002 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة:  المصدر
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 النقل بالسكك الحديدية 

تغطي شبكة السكك الحديدية المناطق الساحلية للجهة على مسافة 

 .محطات تتصل بخط مزدوج  8كلم، حيث تتمركز  20تقدر ب 

ذهاب  المسافرين حسب محطات القطار و الوجهات : 884الجدول رقم 
 8001الرئيسية، 

 الرباط المدينة لرباط أكدال
سال تابريكت 

سال +  
 المدينة

 
 المجموع

 
 الوجهات الرئيسية

 مراكش 316055 76439 116117 123499
 مطار محمد الخامس 241091 77569 77393 86129
 الدارالبيضاء المسافرين 203721 50686 91116 61919
 الدارالبيضاء الميناء 2366792 773917 921462 671413
 عين السبع 63112 15622 26968 20522
 المحمدية 507808 160602 217495 129711
 القنيطرة 1757100 230795 578635 947670
 طنجة 102355 31678 38964 31713
 مكناس 240230 58823 104185 77222
 فاس 276769 61743 121623 93403
 وجدة 77320 13270 35254 28796
 وجهات أخرى 1350509 521411 327109 501989

 المجموع 7502862 2072555 2656321 2773986

  ،2008سنة  ،عند االنطالقة القطاربعدد المسافرين  بلغ

وتستأثر محطتا الرباط بنسبة   .مسافرعلى صعيد الجهة 7502862

من العدد اإلجمالي للمسافرين وتأتي بعدهما من حيث األهمية  4986%

والباقي لمحطتي الصخيرات وتمارة  %,,94محطتا سال بنسبة 

(0,0,%.) 

 النقل الجوي 
الدولي الوحيد للربط الجوي المدني  رسال المطا-يعتبر مطار الرباط

سجلت حركة الطائرات رواجا يقدر بحوالي  9008بالجهة، فخالل سنة 
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الطائرات  ةمن مجموع حرك %6ذهاب وإياب أي ما يقارب  1091

 .بالمطارات المغربية

مسافر أي ما يمثل  675 334  يأما المسافرين فقد بلغ عددهم حوال

من مجموع المسافرين على صعيد المملكة وهذا الرقم ال يضم  9,2%

مسافر على متن  10242 و التي تقدر ب "مسافروا الحركات األخرى"

الطائرات وطائرة  موزعة حسب نوعيتها  كالطائرات العسكرية   190

 .وطائرات الدولة وأيضا طيران الخدمة ةالخاص

 8001سال،  سنة  -الطائرات بمطار الرباط حركات:  882 الجدول رقم

 الحركــات التجاريــــة              الحـركــــات األخـــرى                               

 المجموع
طائرات 

 الدولة
الطائرات 

 العسكرية 
الطائرات 

 الخاصة
طيران 

 الخدمة
 الوصول اإلقالع المجموع

  450   207   191   2   50  4 051  2 021  2 030 

 9002 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  

 8001سال،  سنة  -حركات المسافرين بمطار الرباط:  886 الجدول رقم

الحـركــــات  المجموع العام

 األخـــرى

 الحركــات التجاريــــة
 

 الوصول اإلقالع المجموع
345 654 10 979 334 675 166 144 168 531 

  9002 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  
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3% 

48% 

49% 

   2008سال سنة  -حركات المسافرين بمطار الرباط :   44البيان رقم

 الحـركــــات األخـــرى           

 الحركــات التجاريــــة                     اإلقالع             

 الحركــات التجاريــــة                     الوصول             
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الرواج التجاري حسب الخطوط : 882الجدول 

 8001سال ، سنة  -بمطار الرباط

 المجموع

 

 الخطوط

 األخرى

 نحـــو

 الشرق

 مجموع

 أوروبــا

 بـاقــي

 أوروبا
 إفريقيا فرنسا

 المغرب

 العربي

 داخل

 المغرب
  

 الطائراتحركات  608 250 42 911 2 49 960 2 180 11 051 4

334 675 16 18 511 
283 

703 875 282 828 427  18 043 13 975 
 عدد المسافرين  

1 230,06 - 295,21 225,14 15,20 209,94 265,15 358,36 86,20 
( بالطن)األمتعة  
(1) 

   9002  النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  

 ال يتضمن العابرون ومسافروا الحركات األخرى (1)

 يتعلق األمر باألمتعة المؤدى عنها (9)
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 ة الطائرات جد منتعشة بين الجهة وفرنسا، حيث تستحوذ حرك

وتأتي   % 4989هذه األخيرة على النصيب األكبر وذلك بنسبة  

 %.19حركة الطائرات داخل المغرب في المرتبة الثانية بنسبة 

  828 282وصل عدد المسافرين المتوجهين إلى فرنسا حوالي 

من العدد اإلجمالي للمسافرين  %81,9مسافر، أي ما يمثل 

ويأتي المغرب العربي والشرق مناصفة . المستعملين لهذا المطار

في حين ال تمثل حركات  ،%981في المرتبة الثانية بنسبة 

 %.181المسافرين داخل المغرب سوى

 سال -وصلت حمولة األمتعة المؤدى عنها عبر مطار الرباط

منها تتعلق بالحركة التجارية مع المغرب  %92طن 1960حوالي 

 . سال-عبر مطار الرباط % 9189العربي تليها  أفريقيا ب 

 

 
 

 

 

 

   2008الرواج التجاري للمسافرين حسب الخطوط لسنة : 45البيان رقم 

 الخطوط  األخرى

 نحـــو  الشر 

 بـاقــ   أوروبا

  رنسا

 إ ريقيا

 الم ر   ال رب 

 داخل  الم ر  
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 المواصالت السلكية والالسلكية  2-8
 

 االتصاالت 

نظرا لألهمية البالغة التي يكتسيها قطاع االتصاالت في مجال   

إذ أصبحت سرعة وجودة االتصال  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد

واإلعالم ضرورة ملحة لتطور المجتمع واالقتصاد، وأمام الحاجيات 

ات مؤسسالاالقتصادية واالجتماعية فإن  تالمتصاعدة للسكان والقطاعا

. ال تدخر أي جهد لتلبية هذا الطلب وتنمية هذا القطاعالعاملة بهذا الميدان 

خدمات مهمة عبر إدخال  ،وتواكب التجهيزات المنجزة في هذا اإلطار

التكنولوجيا المتقدمة في الميدان وخاصة الهاتف المحمول واالتصاالت 

 .دة الجودةتحرير هذا القطاع من حدة المنافسة لفائ حيث يساهمالرقمية، 

  

 السدود  6.8

 :سدان كبيران وهما  بالجهةيوجد  

  سد سيدي محمد بن عبد هللا على وادي أبي رقراق تصل قدرة

مليون متر مكعب، ويستطيع التحكم  180حمولة حوضه حوالي 

مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب  110في 

ولالستعمال الصناعي بالمراكز المتواجدة بحوض أبي رقراق 

تم تشييد هذا السد . والمدن التي تقع بين الرباط والدار البيضاء

تم انطالق أشغال الزيادة في  9001، وفي سنة 1249خالل سنة 

 .مليار متر مكعب 1,099ارتفاعه لتصل حقينته حوالي 
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  مليون متر مكعب  960سد القنصرة الذي تصل قدرة حمولته

تستعمل مياهه للشرب والري واستخراج . على وادي بهت

وفي سنة  1292تم تشييد هذا السد خالل سنة . الطاقة الكهربائية

 . تم الرفع من حقينته عن طريق الزيادة في ارتفاعه 1222

ساهم في تسدا تليا  11كما توجد إلى جانب هذين السدين 

 .المحلية من الماء الصالح للشرب وللماشية الحاجياتتلبية 

 

  الكهرباء والماء الصالح للشرب 4-7

 الماء الصالح للشرب 

يتم على صعيد الجهة استغالل الماء الصالح للشرب من طرف  

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والشركة الخاصة ريضال 

 .لتوزيع الماء والكهرباء

بلغت كميات اإلنتاج اإلجمالي للماء الشروب بالجهة من 

أكثر من  9004طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سنة 

تم إنتاجها على صعيد والية  %29مليون متر مكعب، منها  124

 .، بإقليم الخميسات%9سال والباقي، أي -الرباط

الماء الصالح للشرب من طرف المكتب الوطني  تأما مبيعا

وقد . متر مكعب 29.188.000ما يناهز  9004فقد وصلت خالل سنة 

 22.242بلغ عدد المشتركين لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 

 . بإقليم الخميسات %88,9سال و-منهم بوالية الرباط %11,9 زبون،
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نشاط المكتب الوطني للماء :  881 الجدول رقم

م 8000)الصالح للشرب بالجهة 
3

 8002، سنة (

 

عدد 

المشتركين 

 المستهلكين

 المبـيعـات

   اإلنتاج
للمشتركين 

 المستهلكين 
 لوكاالت  التوزيع

 الجهة  321 167 585 83 603 11 976 69

61 909 6 806 - 8 535 
  

 الخميسات

8 067 4 797 83 585 158 786 
 -الرباط   

الصخيرات 

 تمارة -

 9002 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  

أما فيما يخص نشاط وكاالت توزيع الماء على صعيد الجهة 

، فقد وصلت مشتريات هذه األخيرة من الماء ريضالوبالخصوص شركة 

مليون  83 أكثر من 2007الصالح للشرب على صعيد الجهة خالل سنة 

 9001مقارنة مع سنة  % 0.6 نسبةبمتر مكعب وقد انخفض هذا الرقم 

 متر مكعب  81.191.000حيث كان يسجل  

متر بألف  نشاط وكاالت توزيع الماء:  889 الجدول رقم

 8002سنة مكعب على صعيد الجهة، 

وكاالت 

 وشركاء
 مشتريات أخرى اإلستهالك

اإلنتاج 

 الذاتي

مشتريات من 

 .ش.ص.م.و.م
  

REDAL … … … 
83 585 

 الجهة 

 9002 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  
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 ،9004خالل سنة  ،أما بخصوص إنتاج المياه السطحية، فقد سجل

من هذه الكمية تم  %21 ،مليون متر مكعب من الماء 122إنتاج أكثر من 

والباقي تم  هللامحمد بن عبد سيدي إنتاجها بمحطة المعالجة الكائنة على سد 

و قد عرف إنتاج المياه . إنتاجه بمحطة المعالجة المشيدة على سد القنصرة

 126حيث وصل اإلنتاج إلى أكثر من  9001السطحية ارتفاعا منذ سنة 

مليون متر  122مسجال أكثر من  9009مليون متر مكعب ليبلغ أقصاه سنة 

ألف   121624غ لتبل 9002 مكعب ، تنخفض بعد ذلك كمية اإلنتاج سنة

 . 9004ألف متر مكعب سنة  122989متر مكعب لتستقر قيمته عند 

 

إنتاج المياه السطحية حسب : 880الجدول رقم

 8002إلى سنة  8004حطة المعالجة من سنة م

م 8000)
3

) 

تاريخ 

الشروع في 

 العمل  
2007 2006 2005 2004 

قنا/واد/سد

 ة
  

1968 158 786 156 893 159 783 156 833 
سد محمد 

بن عبد 

 هللا

أبي   

 رقراق
الشطر )

 (األول

1974 7 496 7 474 6 955 6 785 
سد 

 القنصرة
  

 الخميسات 

 9002 النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة: المصدر  
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 الكهرباء 

يتم إنتاج الكهرباء على صعيد الجهة من طرف المكتب الوطني 

مليون كيلواط  1822 ،9002سنة  ،للكهرباء، وقد وصلت مبيعات الكهرباء

، موزعة 9009مقارنة مع سنة  %4,6أي بزيادة قدرها  (س.و.ك) ساعة

بعمالة  %19 :على الشكل التالي بنسب متفاوتة ما بين عماالت وإقليم الجهة

بإقليم  %4,8تمارة و-بعمالة الصخيرات %11بعمالة سال و %62الرباط و

 .الخميسات

 الطاقة الكهربائيةمن  المكتب الوطني للكهرباء مبيعات : 888 الجدول رقم

 8006إلى  8002من  س.و.مليون كوإقليم الجهة ، حسب عماالت 

2006 2005   

 الجهة 769 1 899 1

 الخميسات   134 150

 الصخيرات ــ تمارة   230 266

 سـال  594 683

 الرباط   811 800

  9002 سنةالنشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، : المصدر  

0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

2004 2005 2006 2007 

  2004إنتاج المياه السطحية حسب محطة المعالجة    بالجهة  ما بين :   46البيان رقم

 3م(1000) ب 2007و  

 سد محمد بن عبد هللا

 سد القنصرة
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 : ، فتتم على الشكل التالي التوزيعبالنسبة لعملية 

  عملية ربط المساكن بإقليم الخميسات بشبكة الكهرباء عن

 طريق المكتب الوطني للكهرباء؛ 

 سال عن طريق -عملية التوزيع على صعيد والية الرباط

 .شركة ريضال لتوزيع الماء والكهرباء

 9001وصل عدد ربط المساكن بالطاقة الكهربائية خالل سنة 

منها بعمالة سال  %19,9مشترك،  1614سال حوالي -الرباط بوالية

خير تأتي عمالة الرباط بنسبة تمارة وفي األ-بعمالة الصخيرات %10,8و

16,4%. 

سجلت المبيعات من الطاقة الكهربائية على صعيد الجهة، خالل 

من المبيعات  % 10وتتوجه . س .و.مليون ك 1822حوالي ، 9002سنة 

ت في حين تأتي عمالة الصخيرا % 62لعمالة الرباط تليها عمالة سال ب 

 .% 488و أخيرا إقليم الخميسات ب  % 11تمارة في المرتبة الثالثة ب 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

الصخيرات    الخميسات  
 ــ تمارة

 الرباط   سـال 

مبيعات المكتب الوطني للكهرباء من الطاقة   الكهربائية حسب : 47البيان رقم 

  2006و  2005العماالت و األقاليم ما بين سنة 

2005 2006* 
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 اإلسكان  2-2

يلعب قطاع البناء دورا ذا أهمية بالغة في التنمية االقتصادية 

حيث يؤثر بطريقة مباشرة على كثير من األنشطة  ،للبالدواالجتماعية 

األخرى وأصبح يعتبر حاليا من أهم المؤشرات التي تقدم نظرة حول درجة 

 . تقدم ورفاهية السكان والتطور المنجز في بلد ما

 يزعير بحكم موقعها اإلستراتيج-زمور-سال-تحضى جهة الرباط

ية واقتصادية حهالت سياوباحتضانها للعاصمة اإلدارية للمملكة بمؤ

واجتماعية وأنشطة أساسية أخرى متعددة تجعلها محط أنظار وموضع 

وتشكل هذه المؤهالت أحد عناصر استقطاب وهجرة السكان نحو  .اهتمام

حيث يتمركز جل المهاجرين من شتى مناطق المملكة بمدينتي سال  ،الجهة

لذوي الدخل  و تمارة على شكل تجمعات سكنية متناثرة بكثافة عالية

هذه اإلشكالية لم تجعل الجهة بمعزل عن تنامي ظاهرة مدن . المحدود

الصفيح والسكن العشوائي الناقص التجهيز بل جعلتها من الجهات األولى 

 . بالمملكة الخاضعة بقوة لظاهرة انتشار هذا النوع من السكن

 إحصائيات رخص البناء 

الحضرية مؤشرا مهما شكل عدد رخص البناء المسلمة بالجماعات ي

 أسفلهة التي يتسم بها قطاع اإلسكان، ويوضح الجدول كييعكس مدى الدينامي

 . 9008 وضعية هذه الرخص حسب عماالت وإقليم الجهة لسنة

بلغ عدد رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرية للجهة سنة 

رخصة  9204رخصة وقد ارتفع هذا الرقم ليصل إلى  9846حوالي 9001

:  موزعة حسب عماالت وإقليم الجهة على الشكل التالي 9008خالل سنة 
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بعمالة % 99تمارة و-بعمالة الصخيرات % 6681 بإقليم الخميسات% 61,9

فبلغت حوالي  أما المساحة اإلجمالية المسقفة. بعمالة الرباط% 481سال و

احة المبنية ، بينما لم تتعد المس9008ألف متر مربع خالل سنة  994مليون و

 .ألف 128

 9008خالل سنة  وقد وفرت هذه الحركة البنائية على صعيد الجهة،

غرف  6أي ما يعادل  ،غرفة 61.161 تحتوي علىمسكن  10.201حوالي 

 .بكل مسكن

من خالل معطيات رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرية 

أنواع البنايات ، يالحظ أن السكنى المغربية  تشكل أهم 9008للجهة سنة 

سواء من حيث المساحة المسقفة أو القيمة  ،المنجزة على صعيد الجهة

و أيضا من حيث عدد الرخص . المتوقعة أو عدد المساكن وكذا عدد الغرف

 . الممنوحة والمساحة المبنية والمساحة المسقفة

سكنى المغربية لسنة لا'وقد شكل عدد رخص البناء المتعلقة بصنف 

يليها  ،من مجموع الرخص المسلمة على صعيد الجهة% 86حوالي  9008

 %.981بنسبة  تجاريةالصناعية والبنايات وال% 289صنف العمارات بنسبة 

سكنى المغربية أهم أصناف البناء المساهمة في لا'ويعتبر بصنف 

االستثمارات المخصصة للبناء بكل أنواعه، حيث بلغت قيمتها المتوقعة ما 

من القيمة المتوقعة على % 26,9ون درهم وهو ما يمثل ملي 1.411يزيد عن 

ثم الفيالت بنسبة % 9086يليها صنف العمارات  بنسبة . صعيد الجهة

وتأتي البنايات الصناعية والتجارية في المرتبة الرابعة بنسبة %. 8804

 .فباقي األصناف بنسب جد ضئيلة% 1,9
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 8001رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرية بالجهة، القيمة بألف درهم، سنة :  888الجدول رقم

المساحة ب المتر )،  (باأللف درهمالقيمة ) رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرية حسب صنف البناء،: 883الجدول رقم 
 8001سنة ( المربع

   عـدد الرخص المساحة  المسقفة  المساحة  المبنية  القيمة  المتوقعة  عـدد المساكن غرف السكنى 
 الجهة  907 5 777 226 1 833 467 089 741 2 601 10 431 31
 عمارات   384 385 326 205 106 159 556 424 2 041 8
 فيالت   288 255 103 106 52 268 221 333 850 1

 سكنى مغربية   906 4 388 683 622 240 641 741 1 844 7 540 21
 بنايات صناعية وتجارية   320 867 86 640 57 967 115 - -
 بنايات إدارية   7 580 22 958 6 261 98 - -
 بنايات أخرى   2 302 4 302 4 793 7 - -

 9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر                             

 المساحةالمبنية القيمةالمتوقعة  عدد المساكن عدد غرف السكنى
المساحة 

 المسقفة
   عدد الرخص

 الجهة  5907 1226777 467833 2741089 10601 31431

الخميسات   2040 229239 103033 207912 2246 6711  

 الرباط   410 221559 82992 545285 1032 4065

 سال   1485 239766 61763 1253738 2637 7231

 الصخيرات ـ تمارة   1972 536213 220045 734154 4686 13424
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  المتر المربع للبنايات تسجيل بيع العقارات وثمن
 الجديدة

بلغ ثمن المتر المربع للبنايات الجديدة على صعيد الجهة حوالي 

درهم، وتعتبر عمالة الرباط من المدن التي تشكو من غالء ثمن  1114

وتأتي عمالة . درهم 1.220المتر المربع الواحد حيث وصل إلى سقف 

 هاتلي  درهم للمتر المربع 1199تمارة في المرتبة الثانية ب -الصخيرات

درهم ، أما إقليم الخميسات ال يتعدى ثمن المتر  1092عمالة سال ب 

 .درهم 841المربع به 

 

7% 
5% 

83% 

5% 0% 0% 

   2008رخص البناء الموزعة حسب الصنف بالجهة لسنة :  48البيان رقم  

 عمارات  

  يالت  

 سكنى م ربية  

بنايات صناعية   
 وتجارية
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 8001، سنة وصنف البناءوإقليم الجهة  عماالت للبنايات الجديدة حسب (بالدرهم) ثمن المتر المربع:  884 الجدول رقم

 بنايات أخرى المجموع
بنايات إدارية 

 أخرى
 الصحة التعليم

بنايات صناعية 

 وتجارية
سكنى 

 مغربية
   عمارات فيالت

 الجهة                 3000 117 1
 الخميسات   800 877 850 993 - - 000 1 000 1 874

 الرباط   950 1 746 2 387 1 618 1 300 6 - 875 2 - 960 1
 سـال   000 1 260 1 016 1 000 1 - - - - 029 1
 الصخيرات ــ تمارة   321 1 693 1 107 1 027 1 - - - 000 2 155 1

 (ألف الدرهم )ب  8001إلى سنة  8004المداخيل المنجزة حسب المحافظة  العقارية  من سنة   :882 الجدول رقم

 القيمة بألف درهم 2004 2005  2006 2007  2008

 الجهة  506 159 164 223 252 274 422 346 290 404

 هرهورة -الصخيرات    - - - 259 2 189 57

 الخميسات   284 7 830 8 255 10 950 19 754 21

 الرباط    966 19 446 27 475 29 403 36 070 35

 الرباط ــ الرياض   413 55 927 82 363 75 315 93 889 99

 الرماني   770 1 780 1 915 1 288 3 227 3

 سـال الجديدة    034 7 529 12 946 20 809 23 224 35

 سـال المدينة    472 22 054 29 134 43 614 50 280 58

 تمارة   567 45 598 60 164 93 784 116 657 93

  9002النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب، سنة  : المصدر   
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بلغت قيمة المداخيل بمجموع المحافظات العقارية بالجهة 

وحسب التوزيع الجغرافي . 9008برسم سنة  ألف درهم 290 404

الرياض  في المرتبة األولى من –للعقارات المسجلة، تأتي محافظة الرباط 

تأتي محافظة تمارة  في المرتبة الثانية في حين % 9184حيث القيمة بنسبة 

 %. 96ب 

بلغت نسبة الزيادة في قيمة المداخيل اإلجمالية بمجموع الجهة  

و قد بلغت نسبة الزيادة مقارنة مع سنة  9004مقارنة مع سنة %  1284

و قد تزامن ذلك نع ارتفاع ثمن العقار عموما بالجهة %  1481 إلى  9002

. 
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 خاتمة
 

زعير في –زمور–سال–، تتمركز جهة الرباط9001حسب إحصاء 

 9864المرتبة الخامسة على الصعيد الوطني من حيث عدد السكان بحوالي 

 مليون نسمة، 

مليون  9،816و حسب إسقاطات السكان سيصل هذا العدد إلى حوالي 

 .%188، مسجال بذلك نسبة تزايد ستصل إلى 9011نسمة سنة 

لساكنة القروية انخفاضا ملموسا بسبب حسب الوسط، ستعرف ا

الهجرة القروية إلى المدن المجاورة و كذا اتساع المجال الحضري على 

 9011سنة  %89و ستصل نسبة تمدن الجهة إلى . حساب المجال القروي

 .9001سنة  %81مقابل 

زعير تحوال اقتصاديا حقيقيا، من -زمور-سال-تعرف  جهة الرباط

ترحيل )هن العالمية للمغرب، خاصة األفشورين خالل تموقعها ضمن الم

و السيارات و المالحة الجوية و الفضاء و اإلليكترونيك و النسيج ( الخدمات

و الجلد و الصناعة الغذائية، كما تم تشجيع تنمية العديد من القطاعات 

الصناعية القوية، خاصة النسيج و الصناعة الكيماوية و شبه الكيماوية، 

مليار  14تفع المبلغ اإلجمالي للمشاريع االستثمارية إلى ار 9006فمنذ 

و . قارو دائمشغل ألف منصب  40درهم، حيث مكنت بذلك من إحداث 

مليار  186مكن قطاعي السيارات و التكنولوجيا المتطورة من استقطاب 

 .درهم من االستثمارات
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     (الخدمات)يرتكز النشاط االقتصادي للجهة على القطاع الثالث 

ن، يليه من حيث األهمية من السكان النشيطي %92و يشغل ما يقرب من 

القطاع الثاني أي قطاع الصناعة و الصناعة التقليدية، و تعد هذه األخيرة 

ركيزة أساسية في اإلقتصاد الجهوي من خالل مساهمتها الفعالة في خلق 

 .فرص الشغل

و يلعب قطاع النسيج و صناعة الزرابي و األلبسة الجاهزة دورا  

كما يلعب قطاع الصناعة دورا . حيويا من خالل تشغيل يد عاملة مهمة

رائدا و مهما في تنشيط حركة االقتصاد، سواء على الصعيد الوطني أو 

     .من مجموع النشاط االقتصادي الجهوي %9989المحلي، حيث يشغل 

، و يلعب  %1284طاع الفالحي المرتبة الثالثة بنسبة و يحتل الق 

هذا القطاع دورا جوهريا في اإلقتصاد الجهوي، نظرا لتنوع األنشطة 

االقتصادية الممارسة، و لفعالية الدوائر السقوية التي تمتد على مساحات 

 .شاسعة

تتوفر الجهة على مؤهالت سياحية الستقطاب عدد مهم من السياح، 

والتراث التاريخي والثقافي الذي تزخر به  رافي المتميزكالموقع الجغ

 . الجهة

قصبة األوداية التي تضم متحفا و : أهم المآثر التاريخيةو من 

حديقة أندلسية، و قصبة شالة، وكذا صومعة حسان وضريح محمد 

و يعد مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق من أهم المشاريع في . الخامس

هكتار و الذي من شأنه أن يضفي نفسا  660مساحة الجهة، حيث يمتد على 

 .جديدا للسياحة المحلية 
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تتوفر الجهة على بنية تحتية هامة، كالشبكة الطرقية المهمة 

للربط الجوي " سال-الرباط"ومحطات السكك الحديدية والمطار الدولي 

المدني وشبكة هامة لالتصاالت ومجموعة من السدود سواء الكبرى منها 

 . لمتوسطة باإلضافة إلى تجهيزات رياضية ال يستهان بهاأو ا

في إطار الدعم الذي توليه الدولة لالقتصاد التضامني والتعاونيات، 

الجهوية التي  و تم إعداد مجموعة من البرامج والمخططات الوطنية

تستوجب لحاجيات السياسة االقتصادية للقرب، و تنسجم مع روح و أهداف 

-سال-وفي هذا اإلطار عرفت جهة الرباط. للتنمية البشريةالمبادرة الوطنية 

االجتماعي  تقديم أول مخطط لتنمية االقتصاد 9008زعير سنة -زمور

بهدف تدعيم االقتصاد التضامني و تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية، 

 : و ارتكز هذا البرنامج على 

  االجتماعي، إعادة تنظيم وتأهيل مختلف مكونات قطاع االقتصاد

 من تعاونيات و جمعيات و تعاضديات،

  الرفع من قدرة مكونات االقتصاد االجتماعي على خلق فرص

شغل جديدة واستقطاب اإلمكانيات البشرية وتوظيف الثروات 

 االقتصادية والطبيعية المتوفرة،

  تثمين دور مكتب تنمية التعاون وجعله شريكا قويا لمؤسسات

 .االقتصاد االجتماعي

هدف هذا المخطط إلى المساهمة في دعم الفئات الفقيرة و تمكينها وي

من العيش في ظروف كريمة، وتخفيض معدالت الفقر بالجهة التي تصل 

 .(9001حسب خريطة الفقر لسنة ) %9288ببعض المناطق إلى 
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وتقليص معدل البطالة خاصة في الوسط الحضري والذي يتراوح  

حسب معطيات المندوبية )خميسات بال %9989بالرباط و  %1688بين 

 (.9002السامية للتخطيط لسنة 

زعير من الجهات الغنية بالمغرب -زمور-سال-تعتبر جهة الرباط

نظرا لمساهمتها الفعالة في مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية الذي 

لكن وبالنظر إلى اإلمكانيات الهامة التي تتوفر . عرفته البالد منذ االستقالل

يها والتي من الممكن استثمارها مع تطوير جل القطاعات وتوطيد عل

البرامج االستثمارية بها ستسير الجهة قدما في مسار التنمية االقتصادية 

 .واالجتماعية حتى ترقى إلى المكانة التي تطمح لها
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